
 
 

SAJTÓINFORMÁCIÓ 
Kézműves képzés Nyíregyházán, hölgyeknek, 50 év felett 

 
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 2014. május 14-én, Nyíregyházán költségmentes képzést 
szervezett 50 év feletti kézműves nők számára. Az Európai Unió TRAME program keretében rendezett képzésen 
a résztvevők megismerkedtek a „self narration” (ön-elbeszélés) módszerével. A résztvevők azok közül az önkéntes 
jelentkezők közül kerültek ki, akik jelezték, az elsajátított ismeretek alkalmazásával szívesen adják át szakmai 
tudásukat és osztják meg élettapasztalataikat kezdő kézművesekkel.   
 
Az MNKSZ nem véletlenül választotta Nyíregyházát a képzés helyszínéül, hiszen így az „Egész életen át tartó 
tanulás” érdekében szervezett felnőttoktatási programra Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű régiójában 
kerülhetett sor, és azon a sokszor hátrányos helyzetbe kerülő, 50 év feletti nők vehettek részt. 
 
A 10 résztvevővel megvalósított képzést Ferenczi Andrea az MNKSZ elnöke nyitotta meg és Modláné Görgényi 
Ildikó szakképzési és felnőttképzési szakértő vezette, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak-és Felnőttképzési 
Igazgatóság korábbi főigazgató-helyettese. A résztvevők mindnyájan nagy érdeklődést és aktivitást tanúsítottak, a 
tréninget hasznosnak és eredményesnek értékelték, ezzel jelentősen hozzájárultak annak sikeréhez. 
 
Az MNKSZ helyi képviselőjének, Olman Lászlónénak ezennel is megköszöni a közreműködést a képzés  
megszervezésében, amelyen a kézművesek nem csupán egymás munkáival, de szakmai élettörténetükkel is 
megismerkedhettek. Célunk, hogy nyíregyházi tréningen részt vevő tehetséges asszonyokat és csodálatos 
kézimunkáikat bemutassuk széles körben, magyar és európai uniós fórumokon, honlapokon.   
 
Reményeink szerint a képzés eredményeként elősegítjük a résztvevők motivációját és készségét, hogy 
családjukon belül és környezetükben, a fiatalabb generációknak átadják az életük során megszerzett 
tapasztalataikat és szakmai tudásukat, ezzel is felhívva a figyelmet a hagyományápolás, a helyi kulturális örökség 
fontosságára.  
 
Az MNKSZ tervezi az együttműködés folytatását a kiválasztott nyíregyházi tréning résztvevőivel, akik „oktatóként” 
adják majd át tudásukat az érdeklődő fiataloknak a TRAME program keretei között, erre várhatóan ezév második 
felében kerül sor. Részükre lehetőséget biztosítunk ismereteik, készségeik fejlesztésére a nemzetközi 
partnerkapcsolatok szintjén is.  
 
 
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.  
 
 
Budapest, 2014. május 15. 
 
 
További információ: Ferenczi Andrea elnök, Telefon: +36 30 9827093, Email: ferenczi@t-online.hu 
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