Magyar Írástanulmányi Társaság - 2008. novemberi választások

Tisztségviselői pályázat
Megpályázott tisztség: Titkár
Név: Rénes Tiborné (sz. Eller Gertrúd)
Legmagasabb iskolai végzettség: emeltszintű OKJ. 54 Grafológus
Jelenleg Budapesten a Zsigmond Király Főiskola Andragógia (felnőttképzési
szakértő - tanár) szakán 2. éves hallgató vagyok.
Grafológusi végzettség (ha van): Grafológiai Intézet - OKJ. 54 789904 Grafológus
Grafológia tevékenység:
Grafodidakt Plusz Stúdió Grafológiai és Művészeti Kft. – saját cégem, önálló iskolám
ügyvezetőjeként fő tevékenységi köröm a grafológusképzés, a felnőttoktatás és a
grafológiai szolgáltatások, de számos művészeti és médiával kapcsolatos
szolgáltatással is foglalkozik a cégem.
Fő kutatási területem a grafológia és a képzőművészet összekapcsolása, továbbá a
pedagógiai grafológia, a pedagógiai rajzelemzés – egykor óvónőként is dolgoztam –
ehhez kapcsolódóan, saját rajzelemzői képzési programom pedagógiai
továbbképzéshez jelenleg akkreditálás alatt áll.
Magyar Írástanulmányi Társaságban tagságom kezdete: 2006.
Korábbi egyesületi tevékenységem:
Saját cégtevékenységemben, ügyvezetőként és a Grafomagazin szakmai folyóirat
tulajdonosaként, főszerkesztőjeként szakmai együttműködési szerződésben állok a
MÍT-tel.
Megválasztás esetén terveim, célkitűzéseim a megpályázott pozícióban:
Intenzívebb formában segíteném a MÍT tevékenységét mindazzal a tudással,
szakmai háttérrel, amit eddig is igyekeztem nyújtani grafológusként,
laptulajdonosként, újságíróként és intézményvezetőként.
Szívemen viselem a grafológia, mint elismert szakma méltó helyének további
elősegítését, a szakmai kutatásokat, s az eredmények terjesztését a közéletben és a
szakmai körökben egyaránt. Mindehhez szakmai összefogásban szívesen
közreműködöm, igyekszem tudásommal a MÍT szakmai tevékenységét
grafológusként, újságíróként és andragógusként egyaránt segíteni.
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Jelentősebb publikációim listája:
Újságíróként, szerkesztőként és grafikusként is számos lapnak vagyok a
munkatársa, amelyekben kulturális, művészeti és grafológiai szakmai témában
folyamatosan (havi rendszerességgel) jelennek meg publikációim, anyagaim immár
10 éve. Ezért ezek mennysége itt felsorolhatatlan, hiszen az újságírás a grafológia
mellett fő tevékenységem. Csak néhány érdekességet emelnék ki a sok közül.
A Budaörsi Napló egy közéleti havi lap, legutóbbi (novemberi számunkban) cikkem
címe: „Az agresszió grafológus szemmel – avagy tanuljunk meg a gyermekkel a
sorok között is olvasni.” Az Innovál című országos magazin tudományos
kutatásokkal, az újítással foglalkozó szakembereknek, vállalatoknak szóló erősen
szakmai lap. Ebben is jelennek meg grafológusként is szakmai cikkeim, legutóbb
például az innovatív személyiséget, és a kreativitást mutattam be grafológusként. Az
Art-Net Képzőművészeti Folyóirat a grafológiától független témájú lap, ugyanakkor
művészeti újságíróként és grafológusként egyben, már a szakdolgozatomban is a
művészek személyiségét kutattam a kézírások és az alkotások elemzésével,
egybevetésével.
Továbbá 2007 márciusában Gulyás Jenő Istvánnal a Grafodidakt Kft. volt vezetőjével
közösen alapítottam meg az online Grafomagazin szakmai lapot, amelyet ma már
saját cégem tulajdonaként, önállóan a régi szerkesztőséget továbbra is összefogva
viszem, szerkesztem tovább. A vezetés és főszerkesztés mellett ebben is számos
szakmai cikkem jelent meg.
Az újságírás mellett jelenleg több más szakmai publikációs anyagon dolgozom,
amellyel szintén a hazai grafológiai szakirodalmat kívánom a jövőben emelni,
továbbá andragógusként a grafológiai oktatási anyagainak választékát szélesíteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állok eljárás alatt, és a
közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva.
Budapest, 2008. november 20.
Rénesné Eller Gertrúd
grafológus - tanár

