ESEM ÉNYT Á R

„ F ELNŐ TT TA NU LÓ K HETE”
PÁL YÁ ZA TO K FIA T A LO K NA K ,
F E L NŐTTEKNEK, CSALÁ D O K N A K
A „Felnőtt tanulók hete” rendezvénysorozat a
művelődés és tanulás ünnepe. De hogyan ünnepelünk? Ünnepeljük-e egyáltalán a tanulást, különösen, ha felnőtt korban döntünk úgy, hogy iskolapadba, vagy inkább számítógép elé ülünk.
Számtalan kérdés merül fel a felnőttkori tanulással kapcsolatosan, és nem csupán a felnőtt
tanulóban, hanem akár a család tagjaiban is. Hiszen a munka, a gyermeknevelés − és sorolhatnám
− melletti tanulás, erőpróbáló feladat, mindenki
részéről.
Hogyan látják ezt a gyerekek, a fiatalok, a felnőttek, a család?
Az életen át tartó tanulás felismerése és szükségszerűsége egyre inkább nyilvánvalóvá válik,
és lassan mögöttünk marad a biztos pályakép, az
egyszeri diploma, hiszen ahogyan a világ változik,
s benne minden, ami életünk meghatározója, felismerjük, hogy a tanulás, a változtatásra való képességünk a fogódzkodó, az életminőségünket alakító
tényező, s ez elsősorban rajtunk múlik.
Mindenkinek más utat kell bejárnia, de mindig
akad olyan példa és tapasztalat, amit érdemes továbbadni, érdemes megszívlelni, érdemes okulni
belőle. Így például eredményes lehet feltárni azokat a problémákat, amelyek a tanuló, a képző- és a
munkahely háromszögében előfordulhatnak. Hátha ezek figyelemmel, belátással kiküszöbölhetők, s
válhatnak – talán épp a tapasztalatoknak köszönhetően – sikeres együttműködésekké.
Kíváncsian várjuk a pályázatokat!
Tóth Erzsébet
A felnőtt tanulók hete. A művelődés és a tanulás ünnepe. 2009. október 9-16.
Keresni is? Tanulni is? Pályázati felhívás középiskolások részére
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Magyar Népfőiskolai Társaság,
a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat pályázatot hirdet középiskolások részére, akik további tanulmányaikat
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munka mellett, nem pedig nappali képzésben szeretnék folytatni.
A pályázatban várjuk elképzeléseiket a felnőttkori tanulásról, arról, hogy ez mennyire szerepel
terveik között, és hogy − véleményük szerint −
céljaik eléréséhez megfelel-e a tanulásnak ez a
módja?
Látnak-e követendő példát maguk előtt, amely
a munka melletti tanulás előnyeit mutatja?
Mi az, ami vonzó lehet a felnőttkori tanulásban?
*
A pályázatokat A4-es méretben, minimum 2, maximum 6 oldal terjedelemben, ha lehet, fényképpel
együtt várjuk postai küldeményként vagy e-mailben, pontos elérhetőség feltüntetésével (név, lakcím, e-mail, telefonszám).
A borítékra kérjük, írják rá: Keresni is? Tanulni is?
Tanulni érdemes!…? Pályázati felhívás felnőttek részére
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Magyar Népfőiskolai Társaság,
a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat pályázatot hirdet azon
felnőttek részére, akik munka mellett, vagy éppen
munka nélkül vállalják a tanulást, továbbképzést,
átképzést, mert úgy gondolják, hogy erre szükségük van. A pályázati felhívás természetesen szól
mindazokhoz is, akiknek véleménye, tapasztalata
van a felnőttkori tanulásról.
A pályázatokban írják le, miért tartották szükségesnek, hogy iskolapadba üljenek, milyen változást hozott ez a döntés az életükben, a családban?
A munkahely támogatta, elnézte, vagy éppen
ellenezte továbbtanulásukat?
Milyen problémákkal és örömökkel találkoztak
a tanulás folyamán?
Nehéz volt elkezdeni? Milyen segítséget vártak/várnának el, hogy könnyebb legyen?
Mi ösztönözte, hogy eljussanak az utolsó vizsgáig?

Mennyire tudtak megfelelni saját és az iskola
elvárásainak?
Befejezve felnőttkori tanulmányaikat éreztek/
éreznek-e kedvet a továbbtanuláshoz?
Miért, ha igen? Miért, ha nem?
A tanultak mennyire és miben változtatták meg
életszemléletüket?
*
A pályázatokat A4-es méretben, minimum 2, maximum 6 oldal terjedelemben, ha lehet, fényképpel
együtt várjuk postai küldeményként vagy e-mailben, pontos elérhetőség feltüntetésével (név, lakcím, e-mail, telefonszám).
A borítékra kérjük, írják rá: Tanulni érdemes!…?
Kitűnőre vizsgáztunk!? Pályázati felhívás családok részére
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Magyar Népfőiskolai Társaság,
a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat pályázatot hirdet azon
családok részére, amelyekben valamelyik szülő
munka mellett, vagy éppen munka nélkül vállalja
a tanulást, továbbképzést, átképzést, mert közösen
úgy gondolják, hogy erre szükség van. A pályázati
felhívás szól a családtagokhoz, hiszen a felnőttkori
tanulás az egész családra kiható döntés.
A pályázatokban írják le, miért tartották szükségesnek, hogy iskolapadba üljenek, milyen változást hozott ez a döntés az életükben, a családban?

Hogyan hozták meg a döntést a továbbtanulásról?
A családtagok miképpen segítettek/segítenek a
tanulást vállaló szülőnek?
Megosztották a feladatokat?
Milyen hatással volt/van a család többi tagjára
a felnőttkori tanulás?
Utólag hogyan értékelik, megérte a fáradtságot,
időt, energiát, sikerült elérni a kitűzött célt?
A család közös pályázatában a családtagok véleményét, meglátásait is várjuk, akár saját kézzel
írott kiegészítés formájában!
*
A pályázatokat A4-es méretben, minimum 2, maximum 6 oldal terjedelemben, ha lehet, fényképpel
együtt várjuk postai küldeményként vagy e-mailen, pontos elérhetőség feltüntetésével (név, lakcím,
e-mail, telefonszám).
A borítékra kérjük, írják rá: Kitűnőre vizsgáztunk!
A pályázatok beérkezési határideje: 2009. szeptember 11.
Cím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 1011 Budapest, Corvin tér 8.
E-mail cím: tothe@mmi.hu
A sikeres pályázatok beküldőiről portréfilmet
készítünk, írásaikat díjazzuk és megjelentetjük a
Szín − Közösségi Művelődés, valamint a Felnőttképzés című folyóiratokban
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