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A Magyar Írástanulmányi Társaság rendezvényeinek programtervezete 2012 
októberétől 2013 február végéig 

 
I. Szakmai kerekasztal –beszélgetés, melyre meghívjuk 
Dr. Odrobina Lászlót, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályának főosztály vezetőjét 
Időpontja: 2012. november 16-án 16 órától  
Helyszín: Budavári Művelődésügyi Ház, Andrási-terem 
Témája: A grafológia jelene OKJ-val és jövője OKJ nélkül (?) 
 
Előadók: Dr. Agárdi Tamás, W. Barna Erika, Dr. Szidnai László, Demeter Lilla, Farkas László,  
valamint a képzőintézetek vezetői mutatják be iskoláikat, 
 S tájékoztatást várunk meghívott vendégünktől, 
 Dr. Odrobina László Főosztályvezető Úrtól ezen a szakmai kerekasztal-beszélgetésen 
A program nyitott és ingyenes. 
Érdeklődni lehet:  a 06 30 9 222 948-as mobil számon, és a  
MÍT irodában csütörtök du. a 06 1 212 8801 számon. 
A részletes program a honlapunkról letölthető>>) 
 
II. Grafo-Karácsony Karácsonyi kerek-asztal. 
 A MÍT és a képzőintézetek feladatai, a grafológia értékeinek megőrzésért.  
Időpont: 2012 december 14.00- én szombat 16.16 perc 
Helyszín: Budapest, Böszörményi út 24/B Irodaház Tanácsterem 
A grafológia továbblépésének lehetőségei a november 16.16- i szakmai nap tapasztalataival,  
a MÍT grafo-grémiumának feladataival együttműködve.  
Karácsonyi Ünnepi Kerek-asztal, terítéken OKJ-val, vagy OKJ nélkül (?) 
 
„Pszicho-Grafo Fórum” 
Időpont: 2013 január 18-án  pénteken – 16  órától  
Helyszín: Budapest, Böszörményi út 24/B Irodaház Tanácsterem 
Témája: a MÍT megújulása a szakmai grémium együttműködésével, 
 a képzőintézetek támogatásával  
(A program szervezés alatt, a témához kapcsolódó előadásra, korreferátumokra, még lehet jelentkezni.) 
                                
III. Továbblépés OKJ val vagy OKJ nélkül 
Időpont: 2013 február 22 du. 16.16 órakor 
 (A program még szervezés alatt) 
 
*Bővebb tájékoztatást lehet kérni a MÍT irodában.  (Telefon: 06 30 9 222 948, palmai.anna2@gmail.com) 
 Az előadók jelentkezését a fenti témával kapcsolatban várjuk a MÍT Központi Irodájának címére, 
 1011 Budapest Bem rakpart 15. 
 
 
Kedves MÍT Tagok! Kedves Kollégák! Kedves Grémiumi Tagok! Kedves Iskolavezetők! 
 
 A MÍT programokat, rendezvényeket a Magyar Írástanulmányi Társaság 2012 második felében az OKJ 
visszajuttatása érdekében alapított koncepció szerint közösen tervezzük a MÍT grémiumával, az iskolavezetőkkel 
mely szerint az eddigi programok és helyszínek is a megújulás jegyében változhatnak. A változásokat a 
www.mit1930.hu honlapunkon követhetik az érdeklődők.  
Rendezvényeinkre nem csak a MÍT tagokat, hanem a MÍT-en kívüli kollégákat és minden kedves érdeklődőt 
szeretettel hívunk és várunk. 
 
 Jó együttműködést kíván a közös összefogás reményében: 
                                                                                                                         
                                                                                                                       Pálmai Anna  
                                                                                                       a Magyar Írástanulmányi Társaság  
                                                                                                              elnöke (06 30 9 222 948) 
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                                 Felhívás! 
 
 
 
 
 
 
Jelenleg minden programunk az Országos Képzési Jegyzékbe való visszakerülésünkkel kapcsolatos, ami 
sokkal nagyobb összefogást, közös gondolkodást s az eddiginél is magasabb szintű szakmai és emberi értékeket, 
nagyobb odafordulást és toleranciát igényel minden MÍT tagtól és minden MÍT- en kívüli grafológustól.  
 
Így kérjük a régi MÍT tagokat, hogy mielőbb újra aktivizálják tagságukat. Terveink közé tartozik a különböző 
képzőintézetek intenzívebb bevonása rendezvényeinkbe. Ennek jegyében szívesen vesszük, ha a havonta 
megrendezésre kerülő MÍT programokat egy-egy GRÉMIUMI Tag közreműködésével, segítségével rendezheti 
meg a MÍT.  
 
 
 
Programtervezetünket magatok is alakíthatjátok, ha a fenti témakörökkel kapcsolatban ötletetek, javaslatotok 
van.  Rendezvényeink megtervezéséhez kreatív, újszerű megoldással több kollégát szeretnénk ”megszólítani”.  
 
Ugyanakkor a váratlan helyzet elkerülése végett ”meglepetés vendégeink” is lesznek kreatív programjainkon.  
 
Az előadásokra hozzátartozóitokkal együtt is jöhettek, hiszen a Magyar Írástanulmányi Társaság 
„ernyőszervezte” teljesebbé válik, ha létrehozzuk az OKJ-s és a „családi grafológiát”.  
 
Programjainkat nem csak grafológusok, nem csak Magyar Írástanulmányi Társasági tagok, hanem külső 
érdeklődők is látogathatják.  
 
 
 
 Várok mindenkit szeretettel a MÍT vezetőségi tagokkal és a Grémiumi tagokkal együtt: 
 
 
 
Kelt: 2012. november 3. 
 
  
 
                                                                                                      Pálmai Anna 

                                                                                           a Magyar Írástanulmányi Társaság 
                                                                                           elnöke 06 30 9 222 948 


