
 
 

FELHÍVÁS 
Magyarországon működő művészek, kézművesek részére  szervezett költségmentes képzésen való 

részvételére a „self narration” (ön-elbeszélés) módszer elsajátítása céljából 
 
 
 

ELŐZMÉNY: 
 

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) az Európai Unió „Egész életen át tartó tanulás 
program / Grundtvig felnőttoktatási program” keretében benyújtott sikeres pályázata alapján „TRAME-
Transferring Competencies through Self-Narration and Mentoring Process” (Tudásátadás a self-narration - 
önelbeszélés és mentorálás módszerrel) című programot (továbbiakban „TRAME program”) valósítja meg 
2013. augusztus - 2015. június között német, török, ír és máltai partnerszervezetekkel.  
 
A TRAME projekt célja, hogy a self -narration módszeren keresztül növeljék a művészek, kézművesek 
motivációját és készségét, hogy saját szakmájukban mentorok legyenek, és hogy a fiatalok körében felhívják  
a figyelmet a kulturális örökség fontosságára. Az európai uniós projekt keretében lehetőség nyílik különböző 
kulturális háttérrel rendelkező és eltérő életkorú emberek képzésére egy új pedagógiai eszköz alkalmazásával, 
mely egyben támogatja a felelős állampolgári magatartást. A speciális kompetenciákkal rendelkező, a projektben 
résztvevő öt szervezet támogatja a kulturális értékek megőrzését a kézművesség területén és együttműködésük 
révén erősítik a kulturális párbeszédet országaik között.  
 
Az MNKSZ részvétele a TRAME programban: 
Az MNKSZ referenciáinak köszönhetően került be a programba. Vidéki nők és 50 év feletti nők foglalkoztatása 
témájában szervezett nemzetközi konferenciáihoz kapcsolódó rendezvények (kézműves kiállítások, 
ajándékötletek, divatbemutató, terítési bemutató, stb.) keretében mutatott be olyan művészeteket és kulturális 
hagyományokat, amelyek vidékről származnak. Így kívánt ötleteket, kedvet adni, motiválni a vidéki nőket, hogy 
ezeket fenntartsák, újjáélesszék és továbbfejlesszék. 
A TRAME program keretében új ismeretekre, tapasztalatokra teszünk szert, melyeket önkormányzatokkal és 
művészi-szakmai szervezetekkel együttműködve szeretnénk országosan és kárpát-medencei szinten is 
megismertetni és elterjeszteni. Egyúttal kiváló lehetőséget kapunk, hogy bemutassuk külföldi partnereinknek és 
európai uniós fórumokon, hogy a magyar folklór, a magyar kézművesség, és ezzel összefüggésben az évszázados 
tudásátadás generációról generációra – egyedülálló a világon.  
 
Jelen Felhívásban meghirdetett képzésre a TRAME program keretében kerül sor. 
Az MNKSZ szakmai tanácsadója és együttműködő partnere Kósa Klára keramikusművész,  
a Népművészet Mestere.  
 

A FELHÍVÁS CÉLJA: 
 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség olyan (idősebb) tapasztalt kézműveseket keres, akik érdekeltek 
és hajlandók szakmai tudásuk és élettapasztalatuk átadására (fiatalabb) kezdő kézműveseknek a self- 
narration / önelbeszélés módszerrel. 
 

A KÉPZÉS CÉLJA: 
 
A jelen felhívásra jelentkező kézművesek képzése a self-narration módszer elsajátítása céljából. A képzés 
eredményeként kiválasztásra kerülnek azok a résztvevők, akik a TRAME program további szakászában 
„oktatóként” vesznek részt, és felkészülnek szakmai tudásuk és élettapasztalatuk átadására (fiatalabb) kezdő 
kézműveseknek a self- narration / önelbeszélés módszerrel. 
A képzés vezetője: 
Modláné Görgényi Ildikó szakképzési és felnőttképzési szakértő, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak-és 
Felnőttképzési Igazgatóság volt főigazgató-helyettese 
A képzés helyszíne és időpontja: 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 6. 
A képzés időpontja: 2014. május 14. 
 
 
 

 



 
 

A JELENTKEZŐKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK, KOMPETENCIÁK: 
 

Szakmai kompetenciák: 
 
• A néprajz, népművészet, kézművesség alapfogalmainak ismerete 
• A magyar és a nemzetiségek hagyományainak ismerete 
• A tárgyak és a szokások korba és környezetbe illesztése 
• A megismert motívum- és formakincs a funkcióknak megfelelő kiválasztása, kreatív alkalmazása 
• A sajátos formák és minták alkalmazásának szabályai, hagyományőrzés, ápolás 
• Természeti formák: növények, állatok megjelenítésének ismerete 
• A téri szerkezetek sajátosságai, statikai-dinamikai viszonyainak ismerete 
• A műhely és a műhelyfelszerelések kialakításának ismerete. 
 
Személyes kompetenciák: 
• Kézügyesség 
• Elhivatottság, elkötelezettség 
• Kommunikációs készség, kapcsolatteremtő készség 
• Fejlődőképesség, önfejlesztés 
• Önállóság 
• Pontosság 
• Problémamegoldás 
• Tervezési készség 
• Gyakorlatias feladatértelmezés 
• Empatikus készség 
• Udvariasság 
 
A képzésekről fotó és videó dokumentáció készül. 
A képzésen résztvevő kézműves szakemberek részére tanúsítványt állítunk ki. 
 

 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. május 10. 

 
Információ és jelentkezés: 

Ferenczi Andrea elnök, Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 
Telefon: +36 30 9827093, Email: ferenczi@t-online.hu, www.noikarrier.hu 

 
 
 
 
 
Budapest, 2014. április 28. 
 

 
Ferenczi Andrea, elnök 
Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 
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