„Ha hajót akarsz építeni, ne összetrombitáld az embereket, hogy fát szerezzenek, hanem tanítsd meg
nekik a végtelen tenger iránti vágyat!” Antoine de Saint-Exupery
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Végzettség: grafológus, andragógus, felnőttképzési szakirány, humán tanácsadó, tréner
Szakmai életpálya:
o Életpályámat egykor óvónőként kezdtem (1985)
o Animációs rajzolói végzettség (Pannónia Rajzfilmstúdió 2000)
o Andragógusként végeztem a Zsigmond Király Főiskolán (2010)
o Grafológiával 15 éves korom óta foglalkozom
o Grafológusi végzettséget a Grafológiai Intézetben szereztem (2005)
o Grafodidakt Plusz Stúdió Kft. cégügyvezető, fő profil: oktatás, iskolarendszeren kívüli felnőtt
szakképzés, személyiségfejlesztés, egyéb: művészeti és humán tanácsadói szolgáltatás (2007)
o Magyar Írástanulmányi Társaság aktív tagság (2008-tól, egy ideig vezetőségi tag MÍT titkár)
o Oktatási szekcióban folyamatos részvétel (2012-től)
o Kommunikációs PR- és szakmai támogatás (pl. rendszeres publikációk a Grafológia lapban)
o Rendszeres előadói tevékenység, a grafológia reprezentációja (közösségi, szakmai
fórumokon, konferenciákon, közösségi házakban, népfőiskolán, saját intézményemben stb.
Fő szakmai témáim:
o Szakgrafológiai, humán tanácsadás, személyiségfejlesztés
o Életvezetési és üzleti tanácsadás, szervezetfejlesztés, válságmenedzsment (coach)
o Vállalati csoporttréningek
o Gyermek- és felnőttpedagógia, személyiségfejlesztés, alkotó tréningek, élményrajzolás
o Pályaorientációs csoportok, önismereti tréningek vezetése és pályaválasztási tanácsadás
o Interaktív grafológia, gyorselemzés, SOS életvezetési tanácsadás
o Komplex rajzelemzés (saját levédett, 60 órás akkreditált továbbképzési programom)
o Mentálhigiénés rajzelemzés, művészeti terápia (pszichopedagógia)
RÉSZVÉTEL A MÍT TEVÉKENYSÉGÉBEN
1. Az oktatási szekció tevékenységén belül eddig is támogattam a következőket:
o a grafológiaoktatás új rendszerének kialakítása, színvonalának emelése,
o képzési programok közös elkészítése, minőségbiztosítása,
o továbbképzési (ill. szakgrafológusi területek) bővítése, ill. képzői egyeztetések terve.
2. Grafológusi tevékenység (belső szakmai működés fejlesztése)
o a grafológustevékenységben egyezményes szakmai protokoll létrehozása (minőségi
egységes szakmai működés jövőbeni megfogalmazása, konkretizálása, tervként),
o alkalmazott grafológia kiszélesítése (új ötletek, ill. mai piaci igényekhez igazodás),
o pl. „munkahelyi grafológia” tevékenységi köre,
o komplex rajzelemzés helye a piacon (nem csak a grafológiában),
o közösségi programok, együttműködés, szakmai aktivitás (konferenciákon
előadásokat, klubnapokat továbbra is szívesen tartok),
o kommunikáció, együttműködés, rendszeres publikáció továbbra is.
3. A grafológia szakmai hírneve a világban (külső kapcsolatfejlesztés, tevékenységek,
grafológiai arculat további alakítása, illetve amit képviselek):
o marketing, PR, a grafológia szakmai arculatának kialakítása egységesen, hitelesen,
o alkalmazott grafológia helye, szakmai területek kiszélesítése (piaci egyeztetések),

o
o
o

szakmai attitűd és segítő szemlélet (humánus tanácsadás, szakmai hitelesség, etika,
szakmai előadásokat tartok rendszeresen országosan (társszakmai kapcsolatokkal,
iskolákban, cégeknél, közösségi és művelődési házakban, népfőiskolán stb.),
weboldalak: www.grafodidaktplusz.hu, www.grafomagazin.hu

