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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PEDAGÓGIAI GRAFOLÓGIA – 120 ÓRÁS (KÉT FÉLÉVES)
A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA:
Célunk megismertetni a résztvevőket a grafológia alapjainak elméleti ismereteivel és
gyakorlati alkalmazásával, kiemelten a pedagógiai személyiségismereti, fejlesztői és nevelői
munkában. Részletesen bemutatni a grafológia és személyiségismeret rendszerét, s eszköztárát,
módszertanát, kiemelten a pedagógiai munkában megjelenő kézírások és gyermekrajzok
elemzésében. A részvevők a grafológiai alapismeretek és személyiségismeret birtokában – az
életkori, fejlődési sajátosságokkal együtt – a vizsgált tanulók képességeiről (kompetenciáiról)
specifikus adottságaikról, jellemükről, fejlődő személyiségükről komplex képet kapjanak.
A grafológia társszakmáiból kívánunk szakembereket továbbképezni, akik munkájuk
során a szimbólumok, grafikumok (képi kommunikáció, metakommunikáció) megértésével,
adaptív nevelői attitűddel közelebb kerülhetnek a gyerekek, fiatalok egyéni világához, és
mélyebb megértéssel segíthetik (pl. differenciált tanulási, képességbeli, személyiségbeli)
fejlődésüket. Az ismereteket és azok kommunikálását munkájukba (pl. tehetséggondozás,
prevenció, felzárkóztatás, gyermek- és ifjúságvédelem) beépíthetik, továbbá etikai, jogi és
szakmai normákkal (pl. szülőknek, kollégáknak) grafológiai 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 humán diploma.
A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE
1. félév:
Bevezetés a grafológiába:
 A grafológiai vizsgálat feltételei
 Grafikumok a pedagógiában
 Grafológiai rendszerszemlélet
 Írástörténet és kommunikáció
A grafikumok élettani és technikai háttere
 Írásbiológiai ismeretek, írástanulás, írászavarok, íráskorrekció
A grafológiai vizsgálat, elemzéstan
 Klasszikus grafológiai módszerek
2. félév:
 Modern elemzési módszerek (grafo-pszichodiagram)
Személyiségismeret és jelentéstan
 Általános lélektan, kompetenciák, pszichés jelenségek
 Fejlődéslélektan, írás- és rajzfejlődési szempontok
 Specifikus vizsgálatok
Személyiségkép készítés és tanácsadás
 Személyiség összetevői, személyiségkép összeállítása
 Interaktív elemzés, gyorselemzés
 Grafológiai tanácsadás
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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ – KOMPLEX RAJZELEMZÉS 2012
KÉPZÉS SIKERES ZÁRÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI
A képzés zárása elméleti (írásbeli, szóbeli) beszámolóból + otthon elvégezhető gyakorlati
feladatból tevődik össze.
(1) Az utolsó napon írásbeli dolgozatot készítenek grafológiai és személyiségismereti
(pszichológiai) témakörben.
(2) A tanfolyam zárásához kézírásokat gyűjtenek a saját munkaterületükön, melynek a
grafológiai vizsgálatát otthon végzik el. (5 elemzés személyiségképpel)
(3) A gyakorlati esettanulmányukat az utolsó napon az elméleti háttérismeretek szóbeli
beszámolójával, szakmai összefüggésekben be kell mutatniuk.
Értékelési szempontok: A grafológiai, személyiségismereti elméleti tudást, a gyakorlati
alkalmazásuk mélységét – személyiségjegyek, képességek, problémák felismerését, ok-okozati
összefüggések megértését, a személyiségkép készítés szintjét – méri a teljes vizsga.

A KIADOTT BIZONYÍTVÁNY
 A továbbképzés elvégzését igazoló Oklevél (írásbeli, gyakorlati, szóbeli, jeles, jó, közepes,
elégséges, elégtelen, százalékos értékeléssel)
TANDÍJ ÉS BEFIZETÉSEK
 Részvételi díj: 110.000 Ft egyben fizetve/félév/120 óra
 Havi részletekben 20.000.- Ft / hó (12 hónapra)
 Egyszeri beiratkozási díj: 5.000.- Ft (saját korábbi hallgatóinktól már nem kérjük)

Kedvezmények:
 Nyári beiratkozásnál 5.000.- Ft regisztráció és 10% elengedése az első befizetésből
 Kedvezményeket csak egyéni (hallgatói) befizetésnél tudunk biztosítani!
Fizetési lehetőségek:
 Személyes beiratkozás az irodánkban, előre egyeztetett időpontban
 Postai csekkes befizetés
 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)
Oktatási Központ 1062. Budapest, Bajza u. 26. Gyermekház Gimnázium és Felnőtt képző Iskola

Tervezett csoportos időpont: benti képzésben 2015. október vége, majd kéthetente szombaton
9-16 óra között illetve távoktatásban azonnal elkezdhető önállóan is.
Jelentkezési határidő csoportban: legkésőbb a tanfolyam első napja
Budapest, 2016. január 01.

Rénesné Eller Gertrúd
Intézményvezető
andragógus - grafológus
06-20-560-8092
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