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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

KOMPLEX RAJZELEMZÉS - VIZUALITÁS ÉS EMBERISMERET A PEDAGÓGIÁBAN
ENGEDÉLY: NEFMI 82/148/2012

A program 60 órás, akkreditált továbbképzési tanfolyam, pedagógusoknak kötelező
továbbképzésként 60 kreditpontot nyújt, de más érdeklődőket is fogadunk csoportjainkba, vagy
a kötetlen, önálló távoktatásos tanulási formánkba.
Alapvető célunk, hogy a különböző módon, eltérő célzattal készült rajzok (pl. iskolai,
szabadidős, pedagógiai rajzi felmérők, művészeti alkotások, specifikus lélektani rajztesztek)
sokoldalú, komplex megértésével közelebb kerüljenek hozzájuk az elemző szakemberek. A
program elsősorban a gyermekrajzok, kamaszrajzok elemzését fogja át komplex módszerekkel,
de felnőtt rajzokkal, a gyermekrajzi elemzés különbségeivel, szabályaival is megismerkednek.
Továbbá öntapasztalatokkal elmélyíthetik a rajzolás lélektani folyamatainak megértését is!
A KOMPLEX RAJZVIZSGÁLAT HÁROM SZAKTERÜLETET ÖTVÖZ. Ezek együtt teszik teljessé
az emberismeretet, és lélektani elemzésnél sem sikkad el a képi mondanivaló, az esztétikum és
a pedagógiai célzat sem!
1. Pedagógiai szempontok (képességeket felmérő rajzi tesztek, fejlődéslélektan)
2. Pszichológiai (személyiség feltárás, lelki jelenségek, pszichés folyamatok megértése)
3. Művészeti elemzés (esztétikum, kifejezőeszközök alkotói megértése, mondanivaló)

Célunk elsődlegesen az egészséges lélek megnyilvánulásainak felismerése, a prevenció,
a személyiségfejlesztés, vagy a már meglévő problémák (pl. fejlődési zavarok, tünetek, pszichés
gátoltság stb.) rajzi felismerése, minél korábbi szakemberhez irányítás, mind teljesebb szakmai
hozzáértés és a rajzelemzői (emberismereti) látásmód kiszélesítése. A képzés a gyermekkori és
felnőttkori rajzok eltérő szempontjaival is foglalkozik, végül a gyermek fejlődő személyiségének
és felnőtt személyiségkép összetevőinek megismerésével a szakszerű rajzelemzői szakvélemény
elkészítéséig is eljutunk.
A tanfolyam a sokoldalú rajzi feltárás után pedagógiai, adaptív vizuális módszereket,
képességfejlesztői lehetőségeket is nyújt az alkotó tevékenységeken keresztül. A tanuláshoz
rajzokat, képeket, elemzési mintákat, otthon, kötetlenül, önállóan is feldolgozható iskolai
segédanyagokat, önellenőrzésre is alkalmas háttéranyagokat (teljes programhoz távoktatási
tananyagot) is biztosítunk. Ezt a csoportos képzésben résztvevők is folyamatosan megkapják.
Ezek az elektronikus segédanyagok olyan elméleti, rajzelemzői műveltséget szélesítő elméletei
anyagokat is tartalmaznak, melyek a benti órai képzési programon felüli ismeretek, emellett
gyakorlati részük segíti az otthon elvégzendő gyakorlatok önálló elkészítését is! A tananyagok
kinyomtathatók, könnyen kezelhetők, jól tanulhatók, továbbá mentori támogatással bármikor
segítünk a feldolgozásában is. Egyéb szakirodalmakat és tankönyveket is helyben biztosítunk!

A TOVÁBBKÉPZÉSÜNK CÉLCSOPORTJA
Óvodapedagógusok, pedagógusok, általános- és középiskolai tanítók, tanárok, továbbá
pszichológusok, gyermekfelügyelők, pedagógiai asszisztensek, logopédusok, stb. illetve olyan
további szakemberek, akik gyermekek nevelésével, fejlesztésével végzik napi munkájukat.
Továbbá grafológusok számára szakmai továbbképzésként szintén nagyszerű lehetőség a
grafikumelemzés szakterületi bővítésére a tanfolyam.
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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ – KOMPLEX RAJZELEMZÉS 2016
A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE
1. Rajzvizsgálat alapjai, területei, rajzi típusok (rajzi felmérők, rajztesztek, rajz, mint játék)
2. Rajzi fejlődéslélektan (érettség, képesség, készségek, emberrajz, családrajz, más témák)
3. Vizualitás, kreativitás, esztétika és értékelési módszerek (tehetséggondozás)
4. Rajzelemzői gyakorlatok, analízis (elemzéstan, rajzi szempontrendszer, szimbólumok)
5. Rajzelemzői gyakorlatok, szintézis (értelmezés, jelentéstan, lélektani elemzés stb.)
6. Rajzelemzői személyiségkép (szakvélemény, személyiség összetevői, képességek stb.)
7. Komplex rajzelemző esettanulmány tartalma, formája (rajzelemzői tanácsadás, fejlesztés)

KÉPZÉS SIKERES ZÁRÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI
Záró írásbeli dolgozat: Otthoni záró dolgozat (esettanulmány, gyermekrajz elemzés)
A tanultak alapján otthon (munkahelyen) beszerzett gyermekrajzok elemzése, elkészített
személyiségkép, pedagógiai tanácsadás, amit az utolsó napon kell leadni írásos, nyomtatott
formában. (Szükség esetén a záró dolgozathoz is biztosítjuk a gyermekrajzokat.)
 A továbbképzés elvégzését igazoló Tanúsítvány (Kitűnő, Jól megfelelt, Megfelelt vagy
Gyengén Megfelelt) értékeléssel adható ki.
 Befejezetlen tanfolyam esetén: Aki elvégzi a tanfolyamot, de a zárásnak nem tesz eleget,
csak iskolalátogatási igazolást adunk. Aki félbehagyja a tanfolyamot, csak az igazolt aktív
időszakra és elvégzett gyakorlatokból kaphat egy következő csoportban felmentést. Intenzív
képzés (3 hónap) zárása után, befejezetlen tanulmányokkal lehetőség van lassú tanulási
formához (féléves csoporthoz) átiratkozni, de ekkor újabb havi tandíjakat kell befizetni!
TANDÍJ ÉS BEFIZETÉSEK
 Részvételi díj: 90.000 Ft /3 hónap alatt intenzív vagy 120.000 Ft / féléves ütemezés
 Egyszeri beiratkozási díj: 5.000.- Ft (saját korábbi hallgatóinktól már nem kérjük)
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK:
 Intenzív tanulási ütemben 3 hónap alatt (30.000 Ft /hó, önállóan is elkezdhető)
 Lassú tanulási ütemben 6 hónap alatt (20.000 Ft / hó, önállóan is elkezdhető)

Kedvezmények:
 Nyári beiratkozásnál elengedjük az 5.000.- Ft regisztrációt + elengedünk 10%-ot.
 Kedvezményt, részletfizetést csak egyéni (hallgatói) befizetésnél tudunk biztosítani!

Fizetési lehetőségek:
 Személyes beiratkozás az irodánkban, előre egyeztetett időpontban
 Postai csekkes befizetés
 Banki átutalás (11719001-29906864 OTP bank (Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.)
 Készpénzes befizetés bármelyik OTP bank pénztárában a megadott számlaszámra
 Utalási számlát kérhet munkahelyi támogatás estén előre a cég (iskola stb.) nevére is
 A számlázási címet kérjük pontosan megadni a jelentkezési lapon!

A TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÓJA, INDÍTÓJA ÉS HELYSZÍNE:
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft. (Oktatási Központ)
Oktatási Központ 1062. Budapest, Bajza u. 26. Gyermekház Gimnázium és Felnőtt képző Iskola

Csoportos időpont: 2016. október, kéthetente szombatonként, távoktatási anyaggal önállóan,
azonnal elkezdhető a tanulás. Jelentkezési határidő: legkésőbb a tanfolyam első napja
Budapest, 2016. január 01.
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