A módszerek sokszínűsége az emberközpontú grafológia tükrében

Szeretettel várunk

a Magyar Írástanulmányi Társaság
GRAFO-GÁRDONY 2008 olasz-magyar KONFERENCIÁJÁRA,
amelyet, 2008. augusztus 23-24-én tartunk. Helyszín: Velencepart Hotel (a volt tv-rádió üdülő)
2483 Gárdony, Pisztráng u. 19. Telefon: 06-22-570-146

Téma: a) Válogatás a grafológia értékeinek sokszínű palettájából
b) Az írásszakértés és a grafológia kapcsolata
Programunk 23-án szombaton: (9.00 regisztráció) 10.00 Megnyitó
10.15 Elena Manetti: Az írás négy „tartóoszlopa” és azok egymásra hatása a francia
grafológiaelmélet szerint: tér, alak, mozgás , az írásjel tükrében 10.45 Csepelyi Magda: A
korszerű humán erőforrás-gazdálkodás grafológiai módszerei.12.00 Pálmai Anna interaktív
„grafo-riportjának” vendége Pitti Katalin előadóművész (12.30 ebéd a hotel éttermében)13.30
Farkas László: Miért éppen írásanalitika? 14.00 Raffaele Caselli: A grafológiai analízis és az
írásszakértői elemzés módszereinek összehasonlítása (kávé sz.) 14.50 Hakkel Hedvig:A
sztenderd fogalmának értelmezési lehetőségei és szerepe a szakértői gyakorlatban.15.20 Katona
Ágnes: Egy érdekes szakértői vélemény bemutatása 15.50 ( kávé sz.)16.00 Fazekasné Visnyei
Irma: Az írásszakértés, és a grafológia aktuális kérdései 17.00 kezdődő kerekasztalbeszélgetésünk témája: Az írásszakértés és grafológia kapcsolata
20 órától: Zenés állófogadás a Velencepart Hotel kerthelyiségében
24-én v. nap: 9.00 Nicole Boille: A francia grafológia tudományának pszichológiai dimenziói
9.40 F. Király Patrícia: A Grafokör munkájának ember közeli módszerei 10.10 Láng Edina:
Emberi sikerek és kudarcok a holisztikus grafológia tükrében10.40( kávé sz.) 10.50 Vékony
Györgyi: Grafoturmix 11.20 dr. Szidnai László- Kovács Mónika: A rezonometria felhasználása
a konfliktuskezelésben.(12.00 ebéd a hotel éttermében) 13.00 Urbán József: Cirill (orosz)
betűszimbolika 13.30 Gyimóthy Gábor: Leonardo kézírásának (grafo)analízise
14.00-14.30-ig a konferencia záró programja
Részvételi díj: szállással, étkezéssel, esti zenés programmal együtt 25.000, MÍT tagoknak 24.000 Ft. Napijegy:
14.000, MÍT tagoknak 13.000 Ft. A programváltozás jogát fenntartjuk. Az előadások sorrendjében is
előfordulhatnak változások. Épp ezért a napijegyek helyett javasoljuk, hogy – a lehetőségeitekhez képest - a
konferencia mindkét napján, és a 8 fős olasz delegáció tiszteletére szervezett zenés esti programon is vegyetek részt!
A szállásigényeket kérjük a MÍT irodában: 06-1-212-88-01, Pálmai Annánál (06-30-922-29-48), a konferencia
rendezőjénél, valamint Oláh Károlyné (06-70-252-53-51) Láng Edina (06 30 5 658 077) és Balázs Piroska (06 30
973- 90- 84) szervezőknél a limitált férőhelyek miatt mielőbb bejelenteni.

Kellemes nyarat, hasznos szellemi feltöltődést kíván a konferenciát szervező Magyar Írástanulmányi
Társaság vezetősége!

