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A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Magyar Nép-
főiskolai Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat pályázatot hirdetett felnőtt tanulók részére, akik munka mel-
lett, vagy éppen munka nélkül vállalják a tanulást, továbbképzést, átképzést, 
mert úgy gondolják, hogy erre szükségük van. 

A pályázatban leírták milyen helyzet, állapot, felismerés indította őket ta-
nulmányaik folytatására, újrakezdésére, milyen döntések előzték meg a tanulás 
megkezdését, és azokat egyedül, családdal vagy más segítséggel hozták-e meg? 

Milyen problémákkal, meglepetésekkel szembesültek tanulmányaik folya-
mán, hogyan győzték le a nehézségeket, milyen örömök, elismerések érték ezen 
időszak alatt?  

Mennyire felelt meg az elvárásaiknak a felnőtt fejjel vállalt tanulás?  
Bizonyítványukat, diplomájukat kézbe véve, hogyan értékelték a mögöttük 

álló időszakot? Milyen változásokat hozott/hozhat a képzésben való részvétel, 
milyen jövőt jelent számukra saját belső igényeik és a munkáltató oldaláról te-
kintve? 

Életszemléletükben hozott-e, és miben változást a tanulás időszaka? 
Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat. A pályázók megható őszinteség-

gel avattak be életük személyes vonatkozásaiba és abba is, hogy mennyit módo-
sított félelmeiken, önismeretükön egy-egy jól vagy rosszul sikerült vizsga, ho-
gyan alakult a közös családi feladatvállalás, jelentette-e követendő példát a gye-
rekeknek a szülők tanulása. 

Érdemes volt-e elérni a vizsgán túli állapotot? A pályázatok bizonysága sze-
rint igen, ugyanakkor kritikát is megfogalmaztak a képzés időnkénti szervezet-
lenségével kapcsolatosan, hiszen nem akármilyen erőfeszítések árán jutottak el 
a vizsgákig és egyáltalán nem mindegy, csak rajtuk áll-e egy vizsga sikere, vagy 
pedig más tényező is befolyásolja azt. 

Vélhetően azok ültek számítógép elé és írták meg pályázatukat, akik sikere-
sen végezték el tanulmányaikat, még akkor is, ha jóval több időt/évet jelentett 
ez, mint nappalis körülmények között. Azok, akiknek valahol megbicsaklott a 
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tanulni akarásuk, nem jelentkeztek, de hiszem, hogy erőt meríthettek volna ab-
ból a kisfilmből, amelyet a pályázati eredményhirdetésre készítettünk el. Úgy 
gondoljuk, akik a döntés előtt állnak, a tanulás megkezdése előtt, lendületet 
kaphatnak, hitet meríthetnek a példákból, a nehézségekből és a sikerekből. A 
különböző sorsok jól tükrözik, hogy a felnőtt fejjel vállalt tanulás a többdiplo-
másnak és a tanyáról induló kereskedelmi eladónak egyforma nekifeszülést, 
egyforma örömöt jelent.  

Ajánljuk a képző- és munkahelyeknek, művelődési intézményeknek a Fel-
nőtt tanulók – Tanuló felnőttek c. filmet, amely az MMIKL „Látószög” Video-
stúdiójában készült 2010-ben. 

Időtartama: 36’20” 
 
Az alábbiakban részleteket olvashatnak a Vizsgán innen, vizsgán túl c. pá-

lyázatra beküldött dolgozatokból. 
 
 
„Azt még lánykoromban elhatároztam, hogy „addig nem halok meg, amíg 

nem lesz egy diplomám”, így itt volt az ideje elkezdeni. Úgy számoltam, hogy 
mire ötven éves leszek, addigra leszek pályakezdő gazdasági-agrármérnök. 
Igaz, egy kis fáziskéséssel, de amit nem kaptam meg a szülői háztól, azt most 
meg tudtam teremteni magamnak. A könyvelő iroda mellet, még pluszban be-
vállaltam pénzügyi tanácsadói munkát, – hogy törleszthessük a rengeteg hitelt –, 
vezettem a háztartást – hogy a gyerekeim gond nélkül tanulhassanak. 

Nagyon nehéz volt így a tanulás, de mindig azt a feladatot vettem elő, 
amelyik a legfontabb és a legsürgősebb volt vagy a gyerek vagy a mérlegkészí-
tés vagy a vizsgaidőszak, ezért így nyolc évembe telt az egyetem, de lett diplo-
mám.” 

      Illésné Vincze Éva – Budapest  
 
„A tanárokkal kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatom alakult ki. Leg-

többjükkel közel azonos korosztályhoz taroztam. Ma, amikor annyit lehet hal-
lani a tanár-diák viszályokról, ez különlegességnek számít, holott ennek kellene 
természetesnek lennie. Igazából én éppen ebben látom a jövő szempontjából a 
lehetőséget.  

…. 
Gyermekeim szerint megfiatalodtam. Valóban egészen más lett az élet-

szemléletem, amellett, hogy az alaptermészetemben nem történt változás. Hi-
szen az alaptermészetem az egész tanuláshoz való viszonyulásomat befolyá-
solta, egy felnőtt már erősen szelektálja az új információkat aszerint, hogy bele-
illenek-e azok a saját kialakult felfogásába vagy sem. Ám sokkal könnyebben 
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veszem a változásokat, amik elkerülhetetlenül hozzátartoznak az élethez. Szel-
lemileg hihetetlen mértékben megfiatalodtam, ezt érzem magamon. Tulajdon-
képpen valahogy nyitottabbá váltam nem csak az új dolgok, hanem az emberek 
irányában is.”  

      Galbács Tiborné – Monor 
 
 
„A szeptember hamar elérkezett; 32 évesen, a családom kíséretében vonul-

tam be a kollégiumba, ahol egy egész hetet kellett eltöltenem a párom és gyer-
mekem nélkül – életünkben először. Mivel gyermekem még csak három éves 
volt, féltem, féltettem, ugyanakkor tudtam, hogy az apukája és a mamija mellett 
a legjobb kezekben lesz. Nyugtattam magam, hogy hamar elrepül az egy hét, és 
újra találkozunk. Mivel tudom, hogy a kicsi gyerekeknek milyen felfoghatatlan 
még az idő, még otthon készítettem neki minden napra 1-1 apró meglepetést, 
amit vagy találós kérdés megoldásával vagy labirintuson való eligazodás után 
találhatott meg otthonunkban. Édesapjával pedig az asztali naptárban bejelölték 
színes ceruzával azt a napot, amikor jönnek majd értem, valamint kisfiam min-
den egyes eltelt napot kiszínezhetett a naptárban. A napok talán így gyorsabban 
és kicsit izgalmasabban teltek.  

Az én napjaimba is beköltözött az izgalom; legelőször akkor, amikor az el-
telt egy hét előadásainak anyagát nézegettem; rádöbbentem, hogy eddig nem 
voltam tisztában azzal, mit is vállaltam. Nem tudtam, hogyan lesz a sok írott 
anyagból tétel, azt meg főleg nem, hogyan tudok ennyi mindent megjegyezni 1-
1 vizsgára. Azt sem tudtam, hogyan kell a beküldendő dolgozatokhoz hozzá-
fogni, egyáltalán hol tudok szakirodalmat beszerezni. Abban azonban biztos 
voltam, hogy nem fogom feladni; megmutatom magamnak, a családomnak és a 
világnak, hogy képes vagyok rá.” 

       Fábián Krisztina – Abádszalók  
 
 
„Az élet folydogált és a világ változott. Új dolgokkal találtuk magunkat 

szembe: munkanélküliség, Munkanélküli segély. Naná, hogy én is találkoztam, 
méghozzá jó gyorsan ezekkel. Szégyelltem is magam miatta, és amikor mint 
mondani szokták "pecsételtetni mentem és hosszú sorban ácsorogtam zavarom-
ban a falon függő irományokat olvastam olyan képpel, mintha rettenetesen ér-
dekelne a tartalmuk. 

Aztán tényleg felkeltette éppen az utolsó a figyelmemet. A következő állt az 
A/4-es lapon: Tanfolyam. Gyógynövénygyűjtő, termesztő, feldolgozó, drogké-
szítő tanfolyam. Azonnal tudtam, igen, ez kell nekem! Ezt az én kedvemért 
hozták létre.  
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A jelentkezési határidő vége éppen az a nap volt, amikor ráakadtam a ki-
írásra. Az emeletre irányítottak és a lépcsőkön nem a lábaim, hanem szárnyak 
vittek fel. 

Hamarosan már az ajkai busz pályaudvaron a diákokkal vártam a Pápára in-
duló buszt, mert én is nappali tagozatos voltam a mezőgazdasági iskolában. 
Negyvenhárom éves voltam, három unokával büszkélkedtem, de most egyene-
sen felvágtam, hogy iskolába járok. A gyerekeim csodálkozva bámulták a válto-
zást, amin átestem. A három kisebb kölyköm még középiskolás volt. Nem dí-
jazták, amikor mosogatás, porszívózás került a napi teendőik közé. 

– Tanulnom kell. – próbáltak hárítani. 
– Nekem is! – a válaszomtól leesett az álluk. 
Észre sem vettem, de kezdtem felvenni diákos szokásokat viselkedésben, 

öltözködésben, a világot is másképp, vidámabban szemléltem. 
Na és a tananyag! Én csak boszorkány tudománynak neveztem. Éppen ne-

kem való volt. Kiegészítő tantárgyként vállalkozói ismereteket is okítottak, de 
ezt nem nagyon szerettem. Később viszont nagyon jól jött. Az ’osztálytársak’ itt 
kedvesek voltak hozzám, senki nem bántott, jól éreztem magam köztük. Lu-
bickoltam az életben ez alatt a kilenc hónap alatt. Szívemből sajnáltam, amikor 
vége lett. 

… 
Nyugdíjasan nem tagadom, büszke vagyok magamra. Nemhogy beszűkült 

volna, hanem kitárult a világ. Kárpótlást kaptam a fiatalkori kudarcokért, van 
miért élnem, és örülök az életnek. 

Mert ugyebár: non scolae, sed vitae discimus. 
Még akkor is, ha egy kicsit nagyképűen hangzik.” 

Korcsmáros Györgyné – Kolontár 
 
 
„A család eltartása mellett nem kis gondot és állandó, komolyan nyomasztó 

érzéseket okoz a tandíjam kitermelése, amit külön részmunkaidőben bevállalt 
munkák segítségével, táncoktatással, táncházak lebonyolításával és pályázat-
menedzseléssel tudok megoldani, de nem panaszkodom. Inkább zavar az a tény 
és óriási meglepetés volt számomra, hogy ismerőseim között akadtak olyanok 
is, akiknek a szemében én nagyot nőttem az által, hogy most beiratkoztam az 
egyetemre. Csalódásként éltem meg ezt egynémely barátom esetében, mert rá 
kellett ébrednem, hogy egyesek sznob szemléletében mekkora nagy szerepe van 
a végzettségnek.  

Úgy gondolom, s ennek hangot is adtam barátaim felé, hogy nem változtam 
semmit. Talán csak a tudásom egyre több s a szemléletem lesz egyre nyitottabb, 
de ugyanazon ember vagyok s leszek ezután is. Néprajztudásom bővülésével 
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képzettebb vezető, képzettebb szakember leszek, tudással felvértezett táncos és 
néprajz-kutató. Antropológiai tudásom hozzásegít majd ahhoz, hogy jobban 
gazdálkodjam és hogy kevesebb előítélettel szemléljem a világot. Fontosnak 
tartom, hogy csiszoljam az elmémet. Tudják, van az a jó latin mondás: ’Discere 
non est vitiosum, sed ignorare.’ Nem a tanulás szégyen, hanem a tudatlanság. 
Számomra az a leginkább izgalmas, hogy tanultam az egyetem előtt is és újra 
tanulni fogok az egyetem után is, ha már befejeztem azt. Tanulni fogok egy 
életen át. Talán igazuk lehet azoknak, akik úgy gondolják, az igazi tanulás az-
után kezdődik, hogy elhagyod az iskolát.  

Érdekes, én visszakívánkozom! Visszaülnék még az első osztályos iskola-
padba is!” 

      Miklós János – Nagyvárad 
 
 
„Hogy még egy hasznos dolgot mondjak az Andi iskolájáról az a nyelvta-

nulás. Mint ismeritek nem egy kispiskóta a feleségem. Tehát, ha valamibe 
tényleg belefog, akkor azt tényleg csinálja. Na, ezt is! Igaz, hogy most az an-
goltanárt hanyagolja, de a szavakat úgy gyűri, hogy öröm nézni. Komolyan 
mondom, hogy olyan 4000 szavas szótárt állított össze magától, hogy az álmél-
kodástól az én hétpróbás arcom is kudarc lett! Tök profi! 

Lehet, hogy szégyen, lehet, hogy nem, de túlszárnyalt! 
Persze azért én sem hagyom magam, mert csak úgy autodidakta módon el-

kezdtem spanyolt tanulni. A gyerekek? Köszi, megvannak! Suli, ovi megy, 
megyeget. Néha azért van olyan érzésem, hogy a nagyfiamnak az ad néha lö-
kést, hogy az anyukáját látja tanulni. A kicsi? Néha ő is beleszól az angol tanu-
lásba, és persze mindketten segítenek mindenben.  

Volt, hogy hármasban készítettünk ebédet és mire az Andi hazajött minden-
nel készen voltunk a lakásban.  

Ez nagyon jó érzés volt, és szerintem az Andinak is, hogy néhanapján le-
vesszük a válláról nemcsak a kabátját, hanem az otthoni terheket is. És ugye a 
terhekből, mint említettem van éppen elég. 

Most úgy érzem, hogy ha ezt az iskolát befejezi, akkor a maradék pénzünk-
ből elmegyünk zsíros kenyeret enni hagymával, azaz megünnepeljük magunkat. 

 
Még egyszer kérem, hogy bocsássatok meg nekünk, hogy nem írtunk, nem 

telefonáltunk, de bizony mi is azt tesszük, mint mindenki, aki felnőtt létére to-
vábbtanul; napi 28 órában él, dolgozik, tanul és nagyon szereti a hozzátartozóit. 

Sziasztok! 
Péter, Andi, Tamás és Virág” 

   Pászti Péter és Pásztiné Szűcs Andrea – Budapest 
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„Családom, férjem, gyerekem elnéző mosollyal fogadták ötletemet, hogy 
nem bírok megmaradni nyugdíjasként, hanem valami teljesen új dolgot kezdek 
el tanulni.  

Nem ellenezték, de nem is bíztattak. Számunkra a tanfolyam díja nem volt 
kis összeg, és ha nem sikerül levizsgáznom, vagy elhelyezkednem, akkor kido-
bott pénznek is nevezhetem, a befizetett tandíjat. De én úgy gondoltam a tanu-
lásra fordított pénzt, energiát, időt, nem lehet felesleges ráfordításként elköny-
velni, az életünk „kettős könyvelésében”. 

Az első napon a tanfolyam vezetője kérte, hogy mutatkozzunk be egymás-
nak, mondjuk el, ki hol dolgozik, és miért jött erre a tanfolyamra. Volt bennem 
egy kis félelem, hogy én a magam akkor 57 évével, csodálkozást, értetlenséget 
fogok kelteni, a többiekben. De nem így alakult, valóban én voltam a legidő-
sebb, de sikerült beilleszkednem a zömében pedagógus csoporttársaim közé, és 
igen rövid idő alatt egymást segítő, baráti közösség alakult ki. 

Amitől még tartottam, hogy a számítógépes gyakorlatok során a többiekhez 
képest nem leszek-e lassú, és ügyetlen, de ez a félelmem is alaptalannak bizo-
nyult.” 

       Reisz Edina – Budapest 
 
 
„Sajnos az iskolát fél év múlva ott hagytam egy szerelem miatt. Akkor még 

ökrös szekérrel sem lehetet volna oda vontatni, hogy legalább a féléves vizs-
gáimat fejezem be. Férjhez mentem, jöttek a gyerekek és nem számított, hogy 
nekem milyen az iskolai végzetségem. Aztán az élet megint mást produkált, 
mint ahogy én elképzeltem; elváltam. Albérletbe költöztünk és itt már kezdett 
érződni az iskolázottságom hiánya. Több állásom is volt, de igazán nem tudtam 
sehol előbbre lépni, mert nem volt érettségim. A korházban ekkor még nem volt 
besorolás maximum az évek számítottak. 

1998-ban ismét neki álltam a gíminek, de féléves vizsgák idején megfuta-
modtam. Hiába beszélték le nekem külön a vizsga időpontokat, nem mentem el. 
A következő években Halmi Tanár Úr (Ő az említett tagozatvezető) többször is 
kérte, hogy fejezzem be, hisz csak előnyömre válik, én a gimnázium felé se 
mentem, ha csak nem arra volt dolgom. 

…. 
Jelenleg a PTE, másod éves levelezős hallgatója vagyok. Minden hónapban 

egy hetet töltök Pécsen. Nagyon élvezem az össze nehézségével együtt.  
Kollégista vagyok és ez vissza ad valamit a fiatalságomból. Persze ez a gye-

rekeim segítsége nélkül nem mehetne, hisz most mát ők segítenek a legtöbbet 
17, 16, 14, és 10 évesek. Na és a főnököm, aki elenged, és olyan beosztást ké-
szít, hogy ez megoldható legyen, hisz a kórház nem támogat. 
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A kollégium és az utazás az én költségem, de úgy érzem, ha egyszer eljutok 
a diplomáig, akkor már ezek a dolgok nem számítanak. 

Ha az ember kitartó, akkor nincs előtte lehetetlen akadály. Az a tudás, amit 
megszereztem az ország második legjobb gimnáziumában, az felbecsülhetetlen 
érték. Más ember lettem, bölcsebb és okosabb. Átalakult az értékrendem. 

Tudom a tudást és a tanulást, valamint az ezzel járó munkát értékelni.”  
Stankovics Erika – Zalaegerszeg 

 
 
Emlékszem, a két hónapos fiammal mentem beiratkozni a levelező szakra. 

A főiskola folyosóján meg kellett szoptatnom. 
Nagyon izgultam, hogy, hogy fog minden egyszerre menni. Szerencsére 

apukám tudott segíteni. 
Sokszor ő vigyázott a gyerekekre, mikor konzultációra mentem vagy vizs-

gára. 
A férjem akkor még vállalkozó volt, tele munkával. (Sajnos, azóta tönkre-

ment a vállalkozása.) Szóval, nem volt könnyű... Sokszor kétségek gyötörtek, 
hogy helyesen döntöttem –e? 

Főleg a vizsgaidőszakok voltak nehezek. Amint fent is említettem, maxi-
malista vagyok. Így aztán nem "blicceltem", mindent becsületesen megtanultam 
a vizsgákra. Nem a jegyek miatt, hanem, mert ezzel tartoztam önmagamnak, és 
mert valóban érdekelt a történelem. Érteni akartam, hogy mi és miért történt az 
emberiséggel, és hogyan jutottunk odáig, ahol most tartunk. 

Meg kell mondjam, a férjem egyre nehezebben viselte az én nagy tanulá-
somat. Bűntudatom volt a gyerekek miatt is. Mégsem adhattam fel a harcot. 

Kellett a sikerélmény is. Megtettem érte mindent, így a siker sem maradt el. 
Az első vizsga előtt valósággal rosszul voltam. Egy félelmetes hírű tanárnál 

kellett vizsgázni. Jeles eredményt értem el, miközben sokan megbuktak. Aztán 
megnyugodtam. Innentől kezdve tudtam, hogy menni fog. 

    Csáki Istvánné Bíró Szilvia – Kerecsend 
 
 
„Legelsősorban is szeretni kell, amit csinál az ember. Amint írtam, tanulni 

mindig is szerettem, de emellett a tantárgyak túlnyomó többségét is igen érde-
kesnek találtam. Az érdeklődés állandó „szinten tartását” bizonyítja, hogy sok-
szor a nappalos hallgatók tudományos diákköri munkáiba is bekapcsolódtam. 

Nyilvánvaló a család és a munkahelyi kollegák hozzáállása is alapvető a 
nehézségek leküzdéséhez. Volt olyan diáktársam, akinek a családja még egy 
asztalt sem biztosított a tanuláshoz, mondván, hogy úgyis meg fog bukni. Szin-



 

TÓTH ZSÓKA 
 

 

186

tén példa az érdeklődés fontosságára: elvégeztem egy Európai Uniós posztgra-
duális képzést is mikor ez már semminemű munkahelyi előnyt nem jelentett.” 

      Dr. Széger István – Budapest 
 
 
„A vizsgaidőszakok megviseltek. Én hajnalban tudtam tanulni, hisz az esti 

mesélést „megtartottam”, ezért sokszor háromkor keltem és fél hatig, amíg a 
család még aludt, próbáltam csak a tanulásra összpontosítani. Év végén jöttek a 
szigorlatok. A pénzügyi és módszertani (zömében matematika) szigorlatok el-
sőre nem sikerültek, sőt másodjára sem. Fel kellett a tárgyakat újra vennem az 
ezt követő két félévben is. A kolleganőm is így járt, ezért magántanárt keres-
tünk. A valószínűség számítást és a statisztikát jó pénzért ugyan, de megtanul-
tuk. 2004 év végén született meg hetedik gyermekem, ezért fél évet halaszta-
nom kellett a tanulmányokkal, de végül 2006. január 25-én sikeresen leállam-
vizsgáztam. A diplomát sajnos nem vehettem át, mert nem volt meg a nyelv-
vizsgám, erre még egy évet várni kellett. Visszamentem dolgozni és ekkor a 
fizetésem a duplájára emelkedett, hát igen, ezért mindenképp megérte. De ne-
kem ennél ez, azért sokkal többet jelentett. Felnéztek rám a kollegák, a gyerme-
keim büszkén dicsekedtek a rokonoknak, ismerősöknek, hogy „anya már dip-
lomás”. 

Időközben a munkahelyemen is helyt kellett állnom, a polgármester és a 
jegyző jobb keze voltam, néha kettőjük vitáját kellett megoldanom. A hivatal-
ban többen az egekig magasztaltak, hogy én vagyok a példaképük. (A velem 
egykorúak és a fiatalabbak is így vélekedtek), de amikor mondtam, hogy akkor 
tessék, lehet utánam csinálni, csak legyintettek, hogy nekik nincs ilyen férjük, 
aki mindent megcsinál: főz, mos, takarít. Az biztos a férjem nélkül nekem ez 
tényleg nem ment volna. Az ő unszolására egy év után tovább folytattam a ta-
nulást konkrét, határozott elképzelésre alapozva: Nagykovácsinak én leszek 
egyszer a jegyzője. (Az elmúlt 14 év alatt 10 jegyző főnököm volt!)”  

     Tóthné Pataki Csilla – Nagykovácsi 
 
 
„Vizsgázni jó, és az élet az erőfeszítéseket díjazza, nem a kifogásokat. 

Megbukni sem szégyen, de kifogások helyett, újra kell próbálkozni. Ha vissza-
tekintek, vagy akár a jelent értékelem, úgy érzem a sikeres vizsgák – nem csak a 
szervezeti keretek közöttiek, hanem az élet mindennapi próbatételeit is beleértve 
– kovácsai mi magunk vagyunk, én magam vagyok. Természetesen az élethez 
egy kis szerencse sem árt. De, akit az élet megfelelő agykapacitással, fizikum-
mal ajándékozott meg, annak eltékozolni a lehetőséget, kifogásokat keresni, 
bűn. A lehetőséget meg kell ragadni, mert sosem tudhatjuk, mely vizsga, mire 
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szolgál, minek az alapköve lehet. Az életem tehát évtizedek óta vizsgától vizs-
gáig, diplomától bizonyítványig, alaptól a felépítményig tart, ahol mindig új 
ajtók nyílnak, új ismeretek, új emberek, új célok, új feladatok. És az ember tet-
teiben mutatkozik meg, nem életéveiben. Harmincöt évesen egyrészről – ha 
tanulmányaimat tekintem, sok éves vagyok – másrészről, ha lelkivilágomat 
nézem, lelkesedésemet, elveimet és a jövőmbe tekintek, fiatal vagyok, s ilyen 
eltántoríthatatlan, mindig új célokat kereső ember is szeretnék maradni, akkor 
is, ha netán egy-két vizsgán megbukom.”  

     Varga Csilla Orsolya – Budapest 
 
 
„…számomra a magányos tanulás célravezetőbb és eredményesebb volt, 

mint csatlakozni különböző csoportos levelezőlistákhoz, amelyek az informá-
ció-megosztást elősegítendő alakulnak. Tapasztalataimat megerősítették azok a 
kötelezően kiscsoportban elvégzendő házi feladatok, amelyeknek egy-egy pre-
zentáció volt a kimenete. Úgy tapasztaltam, hogy a számonkérésnek ez a fajtája, 
bármennyire is a kooperatív tanítás-tanulási modellek egyik „trendi” formája, a 
minőség kárára megy. Különböző munkaszervezetekben szerzett tapasztalataim 
köszöntek vissza: a team-munkások mellett a számtalan „társutas”, akik dolog-
talansága a munkavégzőket is csak a teljesítmény csökkentésére sarkallja. Vé-
leményem szerint tehát ahhoz, hogy a tömegképzésben is elismert eredménye-
ket érhessünk el, adott esetben egy százfős csoportban is kivívva egy-egy oktató 
elismerését, egyedi teljesítményt kell felmutatni – amint arra a címben utaltam 
(A dzsungelharcostól a haditervig). Kezdetben dzsungelharcosként kényszerü-
lünk rá arra, hogy utat vágjunk magunknak az erdőben, míg ki nem érünk egy, 
az intézmény, a szokások, a tudományterület által már kitaposott ösvényre, 
amelyen már a célunk is jobban megközelíthető.” 

    Pavlics Tamás – Budapest 
 
 
„Nem bánom az elmúlt éveket, mert úgy érzem csak nyertem a tanulás által. 

Új ismereteket, barátokat, ismerősöket. Mit veszítettem? Nem olvastam annyit, 
ez hiányzott bizony, és nem néztem tévét, illetve csak erősen szelektálva. Néha 
nem volt felporszívózva, por törölve, de kosz soha nem volt, legfeljebb rendet-
lenség. Bármilyen hihetetlen – még számomra is – tanulás közben az időmet is 
jobban be tudom osztani. Nem tudom hogyan, de ez így igaz. Nyári szünetben 
sokkal többször éreztem úgy, hogy nem sikerült ezt, vagy azt megcsinálni, és az 
időmmel sem tudtam volna számot adni. De ahogy megkezdődik a tanítás, vagy 
éppen mellé még a tanulás, nagyobb a rend, el van mosogatva, le van törölve a 
por – mindez időben. (…) 
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Nem mindig ismerik el a munkahelyeken a tanulást, főleg ha azzal jár, hogy 
magasabb fizetési kategóriába kerülünk általa. A munkatársak is gyakran csak 
ezt látják, a mögötte álló munkát már kevésbé. Nem érzékelik, hogy a téli vizs-
gaidőszakban nincs karácsony, (mert ott bujkál végig a gondolat: jaj, tanulni 
kellene), tavasszal nem tudom időben kiültetni a virágokat, „kapirgálni” a kert-
ben. De én bántam meg semmit. –Remélem négy év múlva is elmondhatom ezt, 
51! évesen.” 

      Szabó Lajosné – Horvátzsidány 
 
 
„Az, hogy képző intézmény mennyire hajlandó magáénak tekinteni a fel-

vállalt feladatot, és olyan oktatókat felkérni, hogy azoktól a tanulni kívánók 
valóban el tudják sajátítani, amit a tanfolyam meghirdetett keretei előirányoz-
tak, az már társadalmi szintre viszi a gondolatokat.  

Ez a személyes érintettségre úgy hat vissza, hogy nekem az elszenvedőnek, 
a vizsgán esetleg sikertelenül szereplőnek még hány tízezer forintot vesz ki 
pótvizsgákra az egyébként sem tömött zsebemből mások szervezetlensége, mire 
bizonyítványt kapok, mert ugye az feltétel, hogy sikeres vizsgát kell tenni.” 

      Kokovai Lili – Ballószög 
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