ISKOLÁNKRÓL
Küldetésünknek
tekintjük a
minőségi
felnőtt
szakképzést, hallgatóink színvonalas oktatását, a
szakmai
tudás
átadása
mellett
a
lélektani
felkészültséget is elősegíteni az emberismereti,
tanácsadói, humán segítőpályához.

Fő célunk a grafológia szakmai, tudományos
színvonalának
emelése,
a
pozitív
társadalmi
megítélésének kialakítása, továbbá szívügyünk a
humán
tanácsadás,
a
pedagógiai,
grafológiai
mentálhigiénés és az életvezetési coach, komplex
segítségnyújtás.
Nemcsak
feltárjuk
a
személyiséget, hanem
életpálya- és életvezetési, andragógiai vezetéssel a
változtatásban, a személyiségfejlesztésben, a szebb és
teljesebb
jövő
megvalósítás
lépéseiben,
a
problémamegoldásban is segítünk.

Minden programunkban, emberismereti vizsgálatainkban, tanácsadásokban egyaránt a pozitív
erőforrásokat emeljük ki, és a tehetséggondozást is szem előtt tartjuk!
Az önismeret bővítése mellett attitűdünk a pozitív, humán, emberi értékteremtés, a pozitív
energiák mozgósítása másokban, így elsősorban az emberekben rejlő lehetőségek, adottságok,
erősségek - és nem csupán hiányosságok - grafológiai feltárása, amelyek által a tanácsadásért
hozzánk forduló emberek saját személyiségüket megerősíthetik, önmagukat építhetik,
továbbfejleszthetik, s ezáltal az életüket is jobbá tehetik.

⇒ Minőségi képzések: emeltszintű grafológus képzést, akkreditált rajzelemzés továbbképzést,
művészeti terápiát, továbbá humán tanácsadó- és tréner tanfolyamokat kínálunk, amelyekben
szakmai szemléletünk sokrétű, teljességigényű, a képzési programjaink tematikái is komplexek,
széleskörű tudást biztosítanak!
⇒ Szakmában, piacon elfogadott magánoklevelet, illetve tanúsítványokat nyújtunk!
⇒ FMK 2008/0023 számú hivatalos engedéllyel működő iskola vagyunk.

⇒ Sok éves képzői tapasztalat és szakértelem van mögöttünk. Iskolánkban 2007-ben elsőként
vezettük be az emeltszintű, moduláris OKJ állami szintű grafológusképzést. Az új szakképzési
rendszerben továbbra is minőségi oktatást és vizsgáztatást nyújtunk!

⇒ Iskolánk
kiemelt
erőssége
a gyakorlatiasság, az
öntapasztalás,
a folyamatos
műhelymunka, melyhez innovatív,
rugalmas
képzést,
vegyes (blended
learning) tanulási
lehetőséget, modern eszköztárat biztosítunk. A vegyes tanulási forma azt jelenti, hogy a hallgatóink
számára biztosított a szükséges benti csoportos tanulás is, de távoktatási programcsomagjainkkal,
elektronikus tananyagainkkal otthon, önállóan is tanulhatnak. A szükséges szakmai gyakorlat nálunk
a képzés és a tandíj része!
⇒ Nálunk nemcsak szakmát tanulhat, hanem pszichológiailag, lelkileg (spirituálisan) is fejlődhet,
hiszen az analitikusi, tanácsadói, lelki vezetői tevékenység teljességgel működő, érett embert kíván!
⇒ Iskolánkban nem akadály a távolság! Minden tanfolyamunk elvégezhető távoktatásban, illetve
vegyes képzési formában is! Minden képzésben 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!

⇒ Fő módszerünk az adaptív- és élménypedagógia! Alapelvünk a felnőtt-felnőtt kommunikáció,
a szakmai együttműködés, s hogy iskolánkban olyan felnőtt emberek tanulnak, akik önmaguk is
valamilyen szakmai tudást, tapasztalatot hoznak magukkal, amelyet értékelünk, elfogadunk és
igyekszünk specifikusan hozzáépíteni az új ismereteket.

