
 

 

 

MEGHÍVÓ  
 

AZ MNKSZ RÉSZVÉTELE A „TRAME” PROJEKTBEN 
AZ EU / GRUNDTVIG FELNŐTTOKTATÁSI PROGRAM KERETÉBEN (2013-2015) 

 TAPASZTALATOK ÉS EREDMÉNYEK  
 

A konferencia időpontja: 2015. június 5. 16:00-18:30 
A konferencia helyszíne: Rubin Wellness&Conference Hotel, Jade terem (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.) 

 
 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) történetében első alkalommal vehetünk részt egy európai 
uniós projektben az „Egész életen át tartó tanulás program / Grundtvig felnőttoktatási program” keretében 
benyújtott sikeres pályázatunk alapján. A „TRAME-Transferring Competencies through Self-Narration and 
Mentoring Process” (Tudásátadás a self-narration - önelbeszélés és mentorálás módszerrel) című programot 
(„TRAME projekt”) 2013. augusztus - 2015. június között valósítjuk meg együttműködésben ír, máltai, német és 
török partnerszervezetekkel.  
 
Az MNKSZ számára mindig is fontos volt az élethosszig való tanulás, a tudásátadás és a generációk összefogása, 
ezért is nagyra értékeljük azt a többlet tudást, tapasztalatot, nemzetközi kapcsolatokat és jó gyakorlatokat, 
amelyekkel a projektnek köszönhetően gazdagodtunk, és amelyeket e konferencia keretében szeretnénk 
megosztani Tagtársainkkal és Partnereinkkel. 
 
Szíves megjelenése fontos számunkra, mivel a jövőben is számíthatunk hasonló európai uniós 
projektekben való részvételre az Erasmus + Felnőttoktatási program keretében. Ezért is szeretnénk 
felmérni és előjegyezni tagjaink és partnereink részéről az érdeklődést és részvételi szándékot, 
amennyiben az esélyegyenlőség, felnőttképzés, generációk közötti tudásátadás területén pályázatokon 
való részvételre, és győztes pályázat esetén a pályázat megvalósítására nyílik lehetőségünk. 
 

PROGRAMTERVEZET: 
 
16:00-16:15 Vendégek fogadása 
 
16:15-16:30 Megnyitó: Ferenczi Andrea, a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnöke (levezető elnök) 
 
16:30-16:45 A self-narration módszer oktatása és tapasztalatai: 
Modláné Görgényi Ildikó szakképzési és felnőttképzési szakértő, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak-és 
Felnőttképzési Igazgatóság volt főigazgató-helyettese 
 
16:45-17:00 Hagyomány és tudásátadás a magyar kézművességben -  key note előadás:  
Kósa Klára keramikusművész, a Népművészet Mestere 
 
17:05-17:20 A média szerepe a generációk közötti tudásátadásban: 
Hajós Katalin média szakértő, az MNKSZ alapító-elnökségi tagja 
 
17:20-17:30 Az MNKSZ „Trame videó” bemutatása 
 
17:30-18:30 Fogadás 
Közben: beszélgetés a Trame projekt résztvevőivel, vélemények, javaslatok 
 

A konferencián való részvétel a meghívottak és vendégük számára ingyenes, de visszajelzést kérünk 
a ferenczi@t-online. hu email címre 2015. június 2-ig! 

További információ: Ferenczi Andrea (36 30 9827093) ferenczi@t-online.hu, www.trameproject.net 
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