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Kézműves képzés Gútán a MAL Háromgenerációs Kézműves Alkotótáborában 
Gúta, 2014. augusztus 30. 

 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ)  bemutatja az Európai Unió „Egész életen át tartó 
tanulás - Grundtvig felnőttoktatási program” keretében megvalósuló „TRAME” (Tudásátadás a self-
narration - önelbeszélés és mentorálás módszerrel) című kézműveseknek szóló képzési programját a gútai 
Magyar Asszonyok Ligájával (MAL) történő további együttműködés céljából a szlovákiai Gútán a MAL 
Háromgeneációs Kézműves Alkotótáborában 2014. augusztus 30-án. 
 
Az MNKSZ részéről előadók: 
Ferenczi Andrea, az MNKSZ elnöke 
Modláné Görgényi Ildikó, az MNKSZ szakképzési és felnőttképzési szakértője, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 
Szak-és Felnőttképzési Igazgatóság volt főigazgató-helyettese  
Hajós Katalin, az MNKSZ alapító- elnökségi tagja, a projekt nemzetközi média szakértője 
 
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. 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 az MNKSZ új ismeretekre, tapasztalatokra tesz szert, melyeket önkormányzatokkal 
és művészi-szakmai szervezetekkel együttműködve országosan és kárpát-medencei szinten is megismertet és 
elterjeszt. A szlovákiai Gútán a  MAL Három generációs alkotótábora kiváló lehetőség arra, hogy a self narration 
(önelbeszélés és mentorálás) módszerét megismertesse a szervezet  külföldi partnereivel és európai uniós 
fórumokon. Mindez lehetőség arra, hogy a magyar folklór, az egyedülálló magyar kézművesség, és ezzel 
összefüggésben az évszázados hagyományok megőrződjenek és a tudás generációról generációra öröklődjön.  
 
Az MNKSZ célja, hogy a TRAME képzési projektet Kárpát-medencei szinten is elterjessze. 
Ezen cél érdekében elsőként, a határon túli magyar szervezetek közül legfontosabb partnerével, a Magyar 
Asszonyok Ligájával együttműködésben szervezi meg. 
 
 
További információ: Ferenczi Andrea elnök, Telefon: +36 30 9827093, Email: ferenczi@t-online.hu 
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