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HUMÁN TANFOLYAMOK
TÁJÉKOZTATÓ
Intézményünkben humán szaktanácsadói területen széles a tanfolyami választékunk. FMK
2008/0023 számú hivatalos engedéllyel működő iskola vagyunk. Iskolánk 2007-ben elsőként vezette
be az emeltszintű, moduláris OKJ állami szintű grafológusképzést és azóta is emeltszintű követelményekkel, elismert képzőintézményként működünk. Sokéves iskolai tapasztalattal, igényes iskolaként az
új, 2013-ban életbe lépő szakképzési és felnőttképzési törvényekhez (315/2013. VIII. 28. Korm. rendelet) igazodva továbbra is emeltszintű grafológusi tudást, és minősített képzési programok által elismert intézményi szakmai magánokleveleket, illetve tanúsítványt adunk.

HUMÁN SZAKTANÁCSADÓ TANFOLYAMOK – SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
2019-2020 TANÉV KÍNÁLATA
1. HUMÁN TANÁCSADÓ - ÉS TRÉNERKÉPZÉSEK - 120 ÓRA, EGY ÉVES (nem csak grafológusoknak)
» Humán tanácsadási szakterületek (Alapismeretek után 5 szakirányt kínálunk)
» Coach (humán tanácsadó) alapismeretek (30 óra)
o Életvezetési tanácsadó - Life Coach (90 óra, félév)
o Üzleti tanácsadó, szervezetfejlesztő - Business Coach (90 óra)
o Integratív pszichológiai tanácsadó - Önismereti, lelki vezető (90 óra)
o Párkapcsolati (házassági)- és családi tanácsadó (90 óra)
o Art Coach – Életvitel tanácsadó, személyiségfejlesztés művészettel (90 óra)
» Trénerképzés - Személyiségfejlesztő tréningvezető (120 óra)
2. SZAKGRAFOLÓGUS TANÁCSADÓ /SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (nemcsak grafológusoknak)
» GRAFOLÓGUSOKNAK (OKJ VÉGZETTSÉGGEL VAGY ISKOLÁNKBAN VÉGZETTEKNEK) 60 ÓRA, 1 FÉLÉV
» EGYÉB GRAFOLÓGUSI ELŐKÉPZETTSÉGGEL 120 ÓRA, EGY ÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
» GRAFOLÓGUS VÉGZETTSÉG NÉLKÜL 40 ÓRA ALAP + 100 ÓRA SZAKIRÁNY = 140 ÓRA, 14 HÓNAP
» Választható szakirányok
o Mentálhigiénés tanácsadó szakgrafológus
o Életvezetési tanácsadó, szakgrafológus
o Munkahelyi tanácsadó (HR) szakgrafológus
o Pályaorientációs, pályaválasztási konzulens, szakgrafológus
o Pedagógiai (alkotó-fejlesztő, nevelési) szakgrafológus
3. EGYÉB SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK (nemcsak grafológusoknak)
» Választható szakirányok
» Komplex rajzelemzés (60 óra, féléves egyéni vagy 3 hónap intenzív csoportos)
» Integratív művészeti- és meseterápia (90 óra, 9 hónap, egyéni, csoportos is)
» Integratív meseterápia – Mesepszichológia (60 óra, félév, egyéni, csoportos is)
» Művészeti- és meseterápia (rajzelemzés után) 40 óra, 4 intenzív csoportos nap
» Művészeti terápia (rajzelemzés után) 30 óra, 3 intenzív csoportos nap

JELENTKEZÉS FELTÉTELE:
»

Érettségi, vagy akkreditált program és szakirány esetén humán diploma
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A tanfolyamra jelentkezéshez előnyt jelentenek az alábbi végzettségek, gyakorlatok: humánszolgáltatási szakterületek, társadalomtudomány, pedagógia, tanár, bölcsészet, hittudomány, művelődéstörténet, szociális pályák, egészségügyi, vállalatszervezési, pszichológiai, andragógiai végzettség stb.
A grafológusi elővégzettség nélküliek számára tartalmaznak a képzési programok szükség szerinti óraszámban grafológiai vagy rajzelemzési alapismereteket! Képzéseink az alkalmazott grafológiai
szakterületek specifikus ismereteit és gyakorlatait komplexen, elmélyült felkészültséggel nyújtják.
Az alapozó coach (humán tanácsadó) képzés a coach kompetenciák megtanulásából és fejlesztéséből tevődik össze, és a leggyakoribb coaching témákat dolgozza fel. A teljes tematikát és gyakorlati
folyamatot már a négy választott szakterület egyikéhez kötjük, és ennek sajátos szempontjaival alakítjuk ki a specifikus szakmai módszereket is!
ISKOLÁNK ERŐSSÉGEI:
 Minőségi oktatáspolitika, egymásra is építhető szakmai tanfolyamok
 Képzett, gyakorlott profi szakemberek csapata dolgozik a hallgatókért és a szakmáért
 A hallgatók saját igényük, szabadidejük szerint bejárhatnak az órákra, de távoktatási programcsomagjainkkal, tananyagainkkal otthon, önállóan is tanulhatnak
 Minden tanfolyamunk teljesen elvégezhető távoktatásban is (az intézményvezető felnőttképzési szakértelemmel, andragógusi, mentori és képzőművészi végzettséggel is rendelkezik.)
 Távoktatásunk speciálisan kidolgozott távoktatási programon és specifikusan erre a célra készült tananyagokon, komplex programcsomagon alapul, nemcsak a csoportos órák jegyzetei!!!
 Csoportos óráink is erősen gyakorlatiasak, a tapasztalati tanuláson van a fő hangsúly!
 Nincsenek rejtett kiadások, minden szükséges ismeretet magába foglal a képzési díj.
 Nálunk a Műhelymunka sem külön fizetendő kreditóra, hanem folyamatos gyakorlat.
 Minden képzési formában biztosítjuk a modern, elektronikus és nyomtatott formátumú jegyzeteinket, tankönyveinket, e-könyveket, önállóan is tanulható speciális távoktatási tananyagokat,
továbbá szükség szerint egyéni időpontban is mentori konzultációkat
A teljes tematikát beiratkozáskor és az első tandíj befizetése után bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. Távoktatás esetén teljes tanulási útmutatást is kapnak a hallgatók a tanulás otthoni beosztásához, javasolt haladási ütemtervhez, amely a hallgató szabadideje szerint rugalmas, csak a képzést
záró féléves és képzést záró kötelező vizsgafeladatokat kell pontos határidőre egyénileg leadni! A teljes
képzést záró komplex intézményi szakmai vizsgákat csak csoporttal együtt lehet letenni!
Távoktatás során a kiadott havi leckék, tananyagok feldolgozása lehet rugalmas a féléven belül,
de részletfizetés esetén a havi befizetéseket akkor is folyamatosan be kell fizetni, ha a feldolgozásuk
otthon lassabban történik! A vizsgadíjakat a képzés zárása előtt adjuk meg pontosan, általában modulonként 15.000 Ft, és egy-egy képzés általában 3 modulból áll.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSI FORMÁINK:
»
»
»

Csoportos képzések (emeltszintű grafológus szakképzés, szakirányú továbbképzések)
Távoktatás, otthon, önállóan végezhető (távoktatási tananyagok mellett néhány kötelező csoportos munka, tréning formában van)
Egyéni igényekkel magántanulás, kötetlen, mentori konzultációkkal (egyénre szabott)

KÉPZÉSI DÍJAK ÁLTALÁBAN:
• Beiratkozási – egyszeri regisztrációs díj: 5.000 Ft
• Félév egyben 100.000 Ft / vagy részletfizetéssel 20.000 Ft/hó (összesen 2 x 6 hónap befizetés)
• Ettől eltérő díjakat, külön a jelentkezési lapon olvashatja!
Kedvezmények egyéni igényekkel, megfelelő indokkal kérhetők, igyekszünk minden hallgatónak elérhetővé tenni a tanulást!
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A féléves tandíjak tartalmaznak minden szakmai ismereteket, kötelező gyakorlatokat, a benti képzési
kontaktórákat, továbbá a specifikus tanulási segédanyagokat, a távoktatási elektronikus tananyagokat,
és az egyéni mentori konzultációkat is! Intézményünkben a műhelymunka a gyakorlatias tanulás módszere, nem külön fizetendő tanóra!
Képzés sikeres zárásának vizsgakövetelményei:
» A teljes tananyag feldolgozása
» Kötelező gyakorlatok elvégzése, 1-1 szükséges konzultáción (félévente egy minimum ajánlott)
» Az előírt csoportos gyakorlaton való részvétel vagy munkahelyen gyakorlat elvégzése, igazolása
» Csoportos szakmai írásbeli és szóbeli vizsga (gyakorlati az esettanulmány beadása otthonról)
» Az otthon elvégzendő gyakorlat (1 teljes esettanulmány)
(1) A hallgatók szabadon választott témában előkészítenek egy adott esettanulmányt, csoportos vagy egyéni foglalkozást, témát, megvalósítási tervet és folyamat leírást. Ezt nyomtatott
formában a tanult szempontokkal esettanulmányként beadják.
(2) Az előkészített foglalkozást (folyamatot) bemutatják szóbeli vizsgán. A témát a vizsgán
együtt megbeszélik, néhány szakmai kérdésre választ kell adni, szakmai cselekvést indokolni.
Értékelési szempontok: A tanult ismeretek helyes alkalmazása, a foglalkozás ideális felépítése, a résztvevő hallgató kommunikációja, a téma és a kidolgozás (megvalósíthatóság) találkozása
Végzettség igazolása: Szakirány szerinti megnevezéssel továbbképzést igazoló, intézményi oklevél vagy
tanúsítvány, amely a jelölt szakmai tevékenység elvégzésére, szakismeretek alkalmazására jogosít
A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ELFOGADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES:
• kitöltött jelentkezési lap leadása (elektronikusan is elég, később bent aláírható)
• a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (szkennelve is jó)
• 5.000 Ft regisztrációs díj rendezése (személyes befizetés, csekk vagy átutalás)
• felnőttképzési szerződés megkötése a képzési intézménnyel (eredetiben postázzuk)
JELENTKEZÉSI LAP VISSZAKÜLDHETŐ:
Email: grafologia.iroda@gmail.com vagy eller.gertrud@gmail.com címen.
LEVELEZÉSI CÍM:
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.
1184. Budapest, Kézműves u. 8/A. III.10.
OKTATÁSI HELYSZÍNEK:
Központi iskola: 1056. Irányi utca 3. (nagyobb csoportlétszám esetén)
Székhely, iroda: 1184. Budapest, Kézműves u. 8/A. III.10.
Kihelyezett iroda: 2040. Budaörs, Szabadság út 137. vagy Lévai u 34. Közösségi Ház
Képzési napok: szombati napok 9-14 óra, ill. péntek 16-19 óra (csoportigénytől függ)
Egyéni konzultáció: személyes egyeztetéssel hátköznapokon is lehet
Ügyfélfogadás: telefonos egyeztetéssel
Telefon: 06 1 292 4257 vagy 06 20 560 8092
Köszönjük az érdeklődését! További kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére.
Budapest, 2019. május 01.
Rénesné Eller Gertrúd
Intézményvezető
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.
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