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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Intézményünkben emeltszintű, minőségi Grafológus szakképzést, grafológusoknak szakirányú
továbbképzéseket, és akkreditált továbbképzés keretében Komplex rajzelemzést kínálunk, továbbá
Humán szaktanácsadói területen széles a tanfolyami választékunk: pl. pedagógusi humánszolgálati,
coach és tréneri képzések. Tanfolyami választékunkat az iskolai tájékoztatónk részletesen bemutatja!
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 szakképzői tapasztalattal, igényes iskolaként az új, 2013-ban életbe lépő szakképzési és felnőttképzési törvényekhez (315/2013. VIII.
28. Korm. rendelet) igazodva továbbra is minőségi képzési programok által emeltszintű grafológusi
tudást és a szakmában, a piacon elismert szakmai bizonyítványokat adunk.

A GRAFOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS HIVATALOS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

Megnevezés Grafológus
FEOR-kód
2629-01
Elhelyezkedés a FEOR-ban
» (főcsoport) Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
» (csoport) Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
» (alcsoport) Társadalomtudományi foglalkozások

Következő benti csoport tervezett indulási ideje: 2016. szeptember közepe (jelentkezés leadható)
Távoktatásban azonnal, önállóan megkezdheti a tanulmányokat! Nyáron kedvezményt adunk!

VÁLASZTHATÓ GRAFOLÓGUSI TANFOLYAMUNK:

1. Grafológus szakképzés (másfél éves, 240 órás, emeltszintű Grafológus oklevél)
2. Továbbképzési szaktanfolyamok (féléves, 60 órás, szakgrafológusi oklevél)

A GRAFOLÓGUS KÉPZÉS (240 óra) RÖVID TEMATIKÁJA:
1. félév: A grafológiai tevékenység alapjai
» grafológiai szakmai alapismeretek
» vizsgálati anyagok típusai, felvétele (grafikumok, kézírások, rajzok típusai)
» grafológiai módszertanok (klasszikus, modern elemzés)
» írásbiológia, íráspedagógia, írástörténet
» grafológusi szakmai etika, jog, szakmai feltételek
2. félév: Grafológiai vizsgálatok gyakorlata
» elemzéstan (grafológia rendszere, írásszerkezet, íráselemek, méréstan)
» a grafológiai vizsgálat lépései, elemzői gyakorlatok
» fejlődéslélektan, rajzelemzés
» általános pszichológia, lelki jelenségek, a személyiség összetevői

3. félév: A személyiségkép készítés ismeretei és gyakorlata
» értelmezéstan (pszichológiai jelentésadás, szimbólumkutatás)
» személyiségpszichológia, szociálpszichológia, megértő lélektan
» személyiségkép készítés, humán tanácsadás, integratív pszichológia
» grafológiai esettanulmány és szakvélemény összeállítás
» alkalmazott grafológiai területek (HR, életvezetés, pályatanácsadás stb.)
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A professzionális grafológus szakképzést – amely iskolánkban másfél éves, 240 óra emeltszintű
tananyagot tartalmaz – azoknak ajánljuk, akik szakmai elhivatottsággal szeretnének foglalkozni a grafológiai tevékenységgel, ezért olyan minőségi szaktudást, emeltszintű szakképzettséget kívánnak szerezni, amelyet elismernek a grafológusi pályán, a társszakmákban és a munkaerőpiacon.
ISKOLÁNK ERŐSSÉGEI:
 Minőségi és elismert oktatási színvonal évek óta, egymásra is építhető szakmai tanfolyamok
 Képzett, gyakorlott szakemberek csapata dolgozik a hallgatókért és a szakmáért
 A távolság és elfoglaltság sem akadály, a hallgatók igényük, szabadidejük szerint járhatnak be
 Távoktatási programcsomagjainkkal, tananyagainkkal kötetlenül, otthon, önállóan tanulhatnak
 Távoktatásunk speciálisan, szakszerűen kidolgozott távoktatási programon és specifikusan erre
a célra készült tananyagokon, komplex programcsomagon alapul (az intézményvezető távoktatási és felnőttképzési szakértelemmel, andragógusként nyújt szakszerű képzési programokat)
 Csoportos óráink is erősen gyakorlatiasak, a tapasztalati tanuláson van a fő hangsúly
 Nincsenek rejtett (kredit) tandíj kiadások, minden ismeretet magába foglal a féléves tandíjunk
 Nálunk a Műhelymunka (elemzési gyakorlat) folyamatos tanulási módszertan, nem különóra!
 Minden képzésben biztosítjuk a modern, elektronikus és nyomtatott formátumú jegyzeteinket,
saját tankönyveinket, e-könyveket, önállóan is tanulható, speciális távoktatási tananyagokat
 Szükség szerint egyéni időpontban is kérhet bárki mentori konzultációkat (külön órákat)
 Iskolánkat, hallgatóinkat elismerik a piacon a nálunk megszerzett tudásával és végzettségével

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 féléves és havi 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 csoporttal együtt lehet letenni!

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSI FORMÁINK:
»
»
»
»

Csoportos képzések (igény szerint havi 1 vagy két hetenkénti szombat 9-14 óra között)
Távoktatás, otthon, önállóan végezhető képzés (bentivel azonos képzési programokkal)
Egyéni igényekkel magántanulás, kötetlen, mentori konzultációkkal (egyéni időpontokban)
Vegyes tanulás (blended learning): havi 1 csoportos nap és távoktatási tananyag ötvözése

A képzés során minden hallgatónk igénybe veheti az egyéni, személyes tanári konzultációkat,
a mentori tanulási segítséget. A távoktatásos tanulás és csoportos órák ötvözésének sincs külön költsége! Csoportigény szerint hétköznap 16 és 20 óra között délutáni napokra is tehetők a csoportos órák.

KÉPZÉSI DÍJAK:
 Beiratkozási – egyszeri regisztrációs díj: 5.000 Ft
 Tandíj részletfizetéssel 20.000 Ft/hó (összesen 18 hónap, 1 félév egyben befizetése esetén
10.000 Ft kedvezményt adunk és elengedjük a beiratkozási díjat is!)
 Pedagógusoknak, kismamáknak, problémákkal küzdő hallgatóknak egyéni kedvezményt, váratlan gond esetén átmeneti engedményeket adunk!
A féléves tandíjak tartalmaznak minden szakmai ismereteket, kötelező gyakorlatokat, vagyis az
emeltszintű tudás megszerzéséhez szükséges kreditpontokat, a benti képzési kontaktórákat, továbbá a
specifikus tanulási segédanyagokat, a távoktatási elektronikus tananyagokat, az évközi vizsgákat és az
egyéni mentori konzultációkat is! Intézményünkben a műhelymunka a gyakorlatias tanulás módszere,
nem külön fizetendő tanóra! Évközi vizsgadíjaink sincsenek! A képzést záró szakmai (modul) vizsgadíjat a tanulmány végén, a vizsgára való jelentkezés idején kell kifizetni! Kedvezmények egyéni igényekkel, megfelelő indokkal kérhetők, igyekszünk minden hallgatónak elérhetővé tenni a tanulást!
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A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ELFOGADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES:
 kitöltött jelentkezési lap leadása (elektronikusan is elég, később bent aláírható)
 2 db igazolványkép leadása (elektronikusan is jó)
 legmagasabb iskolai bizonyítvány másolata (szkennelve is jó) – minimum érettségi
 5.000 Ft regisztrációs díj rendezése (személyes befizetés, csekk vagy átutalás)
 felnőttképzési szerződés megkötése a képzési intézménnyel (eredetiben postázzuk)
JELENTKEZÉSI LAP VISSZAKÜLDHETŐ:
Email: grafostudio@digikabel.hu, vagy eller.gertrud@gmail.com címen.
LEVELEZÉSI CÍM:
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.
1184. Budapest, Kézműves u. 8/A. III.10.

OKTATÁSI HELYSZÍNEK:
Központi iskola: 1062. Budapest, Bajza utca 26. (Gyermekház gimn. és szakképző iskola)

Egyéni konzultációra lehetőség van a cég székhelyén is: 1184. Budapest, Kézműves u. 8./A. III. 10.
Egyéb kihelyezett helyszínünk: 2040. Budaörs, Szabadság út 137. és Lévai u 34. (Közösségi Ház)
Képzési napok: havi egy vagy minden második szombat 9-14 óra, ill. péntek 16-19 óra (csoportigény)
Ügyfélfogadás: iskolánk oktatási helyszínein telefonos egyeztetéssel
Telefon: 06 1 292 4257 vagy 06 20 560 8092
Köszönjük az érdeklődését! További kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére.
Budapest, 2016. január 01.

Rénesné Eller Gertrúd
Intézményvezető
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.

3

