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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PEDAGÓGIAI GRAFOLÓGIA – 120 ÓRÁS (KÉT FÉLÉVES)
A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA:
Célunk megismertetni a résztvevőket a grafológia alapjainak klasszikus és modern
elméleti ismereteivel és gyakorlati alkalmazásával, kiemelten a pedagógiai személyiségismereti,
fejlesztői és nevelői munkában. Részletesen bemutatni a grafológia és személyiségismeret
rendszerét, a kompetenciaprofilt, a vizsgálat eszköztárát, módszertanát, kiemelten a pedagógiai
munkában megjelenő grafikumokon, gyermek, ifjúsági kézírások, az írástanulás, az írásfejlődés,
az individualizációs folyamatokon keresztül. A képzés célja a grafikumok, gyermekírások,
gyermek- és kamaszrajzok, alkotások elemzésének pedagógiai hasznosítása. Ehhez elemzői
szemléletet nyújtunk a pedagógiai pszichológia, a fejlődéslélektan, az adaptív tehetséggondozás
és fejlesztőpedagógiai, mentálhigiénés, egészségfejlesztés vonatkozásaival együtt. Nemcsak
grafológiai személyiségképet alkotunk, hanem fejlesztési tervet, új életértéket hozunk létre!
A részvevők az új ismeretek birtokában – az életkori, fejlődési sajátosságokkal együtt – a
vizsgált tanulók képességeiről (kompetenciáiról) specifikus adottságaikról, jellemükről, fejlődő
személyiségükről komplex képet kaphatnak.
A grafológia társszakmáiból olyan szakembereket várunk, akik a szimbólumok, a
grafikumok (képi kommunikáció, metakommunikáció) megértésével, adaptív nevelői attitűddel
közelebb szeretnének kerülni a gyerekek, fiatalok egyéni világához, és adaptív, mélyebb
megértéssel segíteni a személyes fejlődést. Az ismereteket munkájukba (pl. tehetséggondozás,
prevenció, felzárkóztatás, gyermek- és ifjúságvédelem, mentális fejlesztés) beépíthetik, továbbá
etikai, jogi és szakmai normákkal (pl. szülőknek, kollégáknak) szakmai tanácsot nyújthatnak.
A TOVÁBBKÉPZÉSÜNK CÉLCSOPORTJA ÉS FELTÉTELE
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. A képzés feltétele humánszakon diploma.
A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE
1. félév:
Grafológiai szakmai alapozás, grafikumok a pedagógiában
 Grafológia alapjai (grafológiai előképzettség nélkül + 30 óra)
 Alkalmazott grafológia, pedagógiai szakgrafológia, pedagógiai szakszolgálatok
A grafikumok élettani és technikai háttere
 Írásbiológiai ismeretek, írástanulás, írászavarok, íráskorrekció
A grafikumok vizsgálata, elemzéstan, módszerek a pedagógiában
 Klasszikus módszerek, modern módszerek
 Szakgrafológusi szakterületek módszertanai, szempontjai a pedagógián belül
 Grafológia és a pedagógia szakmai kapcsolata, adaptív pedagógia stb.)
 Pedagógiai pszichológia (individuál pszichológia, megértő lélektan stb.)
2. félév:
Személyiségismeret és jelentéstan
 Általános lélektan, kompetenciák, pszichés jelenségek
 Fejlődéslélektan, írás- és rajzfejlődési szempontok, írászavarok
 Specifikus pedagógiai szakgrafológusi vizsgálatok, pedagógiai tanácsadás
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Pedagógiai szakvélemény, szaktanácsadás, fejlesztési terv
 Személyiség összetevői, kompetenciaprofil, pedagógiai szakvélemény készítés
 Interaktív elemzés, gyorselemzés
 Pedagógiai fejlesztési terv, speciális területek (tréning, coaching, grafokontroll,
pedagógiai alkotóterápia, grafoterápia, mentálhigiéné, egészségnevelés stb.)

KÉPZÉS SIKERES ZÁRÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI
A képzés zárása elméleti (írásbeli, szóbeli) beszámolóból + otthon elvégezhető gyakorlat
(1) Írásbeli dolgozatot készítenek szakgrafológiai és tanult pszichológiai témakörben
(2) Három teljes esettanulmányt elkészítenek fejlesztési tervvel együtt
(3) Az esettanulmányukat a szóbelin, szakmai összefüggésekben be kell mutatniuk.

Értékelési szempontok: A grafológiai, személyiségismereti elméleti tudást, a gyakorlati
alkalmazásuk mélységét, pedagógiai célszerűségét, megvalósíthatóságát – személyiségjegyek,
képességek, problémák felismerését, ok-okozati összefüggések megértését, a személyiségkép
készítés szintjét, grafikumok által történő fejlesztői munkát – méri a teljes vizsga.

A KIADOTT BIZONYÍTVÁNY
 A továbbképzés elvégzését igazoló intézményi Oklevél (írásbeli, gyakorlati, szóbeli, jeles,
jó, közepes, elégséges, elégtelen értékeléssel)
TANDÍJ ÉS BEFIZETÉSEK
 Részvételi díj: 120.000 Ft/félév, egyben fizetve csak 100.000 Ft/félév/60 óra
 Havi részletekben 20.000.- Ft / hó (12 hónapra)
 Egyszeri beiratkozási díj: 5.000.- Ft (korábbi hallgatóinktól már nem kérjük)
 A folyamatos befizetés távoktatás során is szükséges, amely a hallgatói jogviszonyt
jelenti akkor is, ha a hallgató lassabban halad otthon a havi tananyag feldolgozásokkal.
 Vizsgaköltség (csak a képzés végén a szakmai záróvizsgadíja lesz kb. 30.000 Ft)
Kedvezmények:
 Kedvezményeket hallgatói befizetéseknél tudunk biztosítani, céges támogatásnál nem!
 Egyéb probléma esetén kérhető külön fizetési megállapodás (megfelelő indok esetén)
Fizetési lehetőségek:
 Személyes beiratkozás a székhelyen vagy az iskolában, előre egyeztetett időpontban
 Postai csekkes befizetés (kérhető sárga csekk)
 Banki átutalás
 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 1062. Budapest, Bajza u. 26. Gyermekház Gimnázium és Felnőtt képző Iskola
Székhely, levelezési cím: 1184. Budapest, Kézműves u. 8./A. III. 10.

Tervezett csoportos időpont: benti képzésben 2016. október vége, majd szombati napokon 9-16
óra között, előre egyeztetve illetve távoktatásban azonnal elkezdhető önállóan is.
Jelentkezési határidő csoportban: folyamatosan lehet csatlakozni
Budapest, 2016. január 01.
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Rénesné Eller Gertrúd
Intézményvezető
06-20-560-8092

