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Tisztségviselői pályázat
Megpályázott tisztség: Titkár
Név: Rénes Tiborné (sz. Eller Gertrúd)
Legmagasabb iskolai végzettség: felsőfokú, andragógus diploma (Zsigmond Király
Főiskola)
Grafológusi végzettség: Grafológiai Intézet - OKJ. 54 789904 Grafológus
Grafológia tevékenység:
Grafológiai cégemet, a Grafodidakt Plusz Stúdió Grafológiai és Művészeti
Személyiségfejlesztő Kft.-t 2007-ben alapítottam, amelynek ügyvezetőjeként
igyekszem a grafológia országos szakképzési színvonalát és hírnevét emelni.
Fő tevékenységi köröm: emeltszintű, OKJ végzettséget nyújtó szakképzések és
továbbképzések szervezése, csoportos oktatás és professzionális távoktatás a
felnőttképzésben. Továbbá teljes körű andragógusi és grafológusi tanácsadással,
személyiségfejlesztő programokkal, vállalati tréningek megszervezésével és
lebonyolításával várom az ügyfeleket.
Andragógus és grafológus végzettséggel további szakterületem a mentálhigiénés
tanácsadás, a „Tanulási és Életvezetési Tanácsadás” a (TÉT) és a komplex mentori
segítségnyújtás.
Lényeges kutatási, tevékenységi területem a tehetséggondozás, a grafológia és a
képzőművészet
összekapcsolása,
illetve
a
pedagógiában
alkalmazható
kompetenciák kibővítése. Ezekhez kiegészítő társszakmai hátterem az egykori
óvónői gyakorlatom, és animációs rajzolói végzettségem is, amely ismeretek szintén
szerepet kapnak munkámban.
Jelentősebb publikációim, szakmai írásaim:
Újságíróként, szerkesztőként kulturális, művészeti és grafológiai szakmai témákban
jelennek meg publikációim, itt csak néhány anyagot emelnék ki a sok közül.
- „Az agresszió grafológus szemmel – avagy tanuljunk meg a gyermekkel a sorok
között is olvasni.”
- „Innovatív személyiség kerestetik.”
- „Művészek alkotásai, kiállításai és kézjegyei.”
- Online publikálás, érdekességek a saját szerkesztésű E-Grafomagazin lapomban.
- Andragógusi ismeretekkel szerzőként, tananyagszerkesztőként tankönyvek,
segédanyagok: intézményem oktatásához elektronikus és nyomtatott formátumú
képzési anyagok, modulrendszerű tananyagok, távoktatási, illetve „Blende learning”
(vegyes képzés) programcsomagok.
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Magyar Írástanulmányi Társaságban tagságom kezdete: 2006, illetve 2008
szeptemberében választottak meg a MÍT titkárának.
Újraválasztás esetén terveim, célkitűzéseim a megpályázott pozícióban:
Intenzív formában segítem a MÍT tevékenységét mindazzal a tudással, szakmai
háttérrel, amit eddig is igyekeztem nyújtani grafológusként, intézményvezetőként és
titkárként.
Továbbra is szívemen viselem a grafológia, mint elismert szakma méltó helyének
elősegítését, a szakmai kutatásokat és az eredmények terjesztését a közéletben, a
szakmai körökben, az oktatásban egyaránt. Mindehhez szakmai összefogásban
szívesen közreműködöm, igyekszem tudásommal a MÍT szakmai tevékenységét
segíteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állok eljárás alatt, és a
közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva.
Budapest, 2011. október 20.

………………………………………………
Rénesné Eller Gertrúd
andragógus, grafológus

