Ambrus-Rakovics Éva E.V.
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9.
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E/002004/2019
Elérhetőség: +36-30-758-1331, rakovicseva@gmail.com

RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ
7 SZIMBÓLUM – RAJZELEMZÉS TANÁCSADÓI TANFOLYAM
képzés (8 óra)
E/002004/2019/D008
A képzés célja:
A tanuló Tanácsadói minőségben képes alkalmazni, a módszert: 7 különböző szimbólumon keresztül feltárni a
vizsgált személy, rajzoló elakadásait, korlátait, betegségeit, problémáit, az élethez való hozzáállását.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
•

A képzésben résztvevő képes lesz a rajz alapján test-lélek diagnózist felállítani és azt tanácsadói
minőségében a megfelelő módon tájékoztatásul adni.

•

Ismeri a 7 alap szimbólum jelentését, azok formai megnyilvánulásait.

•

A szimbólumok elemzését méret és térbeli elhelyezkedés alapján, és képes lesz ezek egymáshoz való
viszonyulásukról, kapcsolatukról értékes információt megérteni a rajzolóról.

•

Tájékoztatólag ismeri a Taraczközi rajzelemzési módszert, és behatóan megismeri annak
továbbfejlesztett verzióját, üzeneteit.

•

Képes lesz felismerni a rajz alapján a másik személy problémáit, betegségeit, elakadásait, lelki, és így
akár testi tüneteit. Továbbá a felmerülő problémákra megoldási javaslatot tenni.

•

Képes lesz felismerni azokat a jeleket, melyek rámutatnak a személy valós problémáira.

A program tartalma (modulok):
•

Mely szimbólumokkal dolgozunk, hogyan rajzoltassunk

•

Összkép elemzése, a lap területei.

•

A szimbólumok elrendezése –ebből való sorstani elemzés, probléma feltárás.

•

Vonalvezetés, Díszítési módok értelmezése.

•

Szimbólumok egyenként: Ház, Fa, Út, Nap, Kerítés, Kígyó, Kés

•

Bemutatott példák értelmezése, elemzése.

A program elvégzését igazoló irat: tanúsítvány

A program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételei:
•
•

A képzés végén a vizsga megfeleltre teljesítése.
A hiányzás mértéke nem haladta meg a 20 %-ot.

Ambrus-Rakovics Éva E.V.
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9.
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E/002004/2019
Elérhetőség: +36-30-758-1331, rakovicseva@gmail.com
Megengedett hiányzás mértéke: 20 % - maximum 1,6 óra

A képzés helyszíne: Középpont Jógastúdió, 1112 Budapest, Nevegy köz 2. vagy online képzés esetén képzést végző
otthonában

A képzés tervezett Időbeosztása, ütemezése:

09:00
10:45
13:30
15:15

-

10:30
12:15
15:00
16:45

1-2 óra
3-4 óra
5-6 óra
7-8 óra

