
2014. május 28-án mentorként részese
lehettem egy sajtótájékoztatónak Buda-
pesten, amelyet a Charlotte Cukrász-
dában tartottak a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal szervezésében.
A nyomtatott és online sajtó képviselõi-
tõl csak néhányan fogadták el a meghí-
vást. A konzorcium képviselõi mellett
megjelent két mentor és egy tanfolyamot
végzett idõskorú hallgató is.

A konzorciumvezetõ Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal részérõl Nádráné
Tóth Borbála szakmai vezetõ beszélt e
nagyszabású projekt eredményeinek leg-
frissebb, 2014. május 27-ei adatairól.
A számok egyértelmûen bizonyítják a
pályázat eredményességét. Sikerült az
egész ország valamennyi régiójára és kis-
térségére kiterjedõen eljuttatni a korszerû
nyelvi és informatikai képzéseket. Külö-
nösen kedvezõ volt a jelentkezõk számá-
ra az, hogy ezer forintos óradíjban maxi-
málták a kérhetõ díjat a képzõk számára,
ugyanakkor csupán két- vagy ötszázalé-
kos önrészt kellett fizetniük részvételi díj
gyanánt a jelentkezõknek. Nem volt felsõ
korhatár sem a jelentkezéseknél, így akár
nyugdíjasok is részt vehettek ezeken a
képzéseken. E körülményeknek köszön-
hetõen a hátrányos helyzetû és inaktív 
rétegek is lehetõséget kaptak egy megfi-
zethetõ, de korszerû ismereteket nyújtó
képzésre, vagyis javultak boldogulási
esélyeik.

Rövid összefoglaló a szakmai vezetõ
elõadása alapján a projekt jelenlegi állá-
sáról: 395 képzõ 837 képzési program-
mal pályázott a 12,5 milliárd forint költ-

ségvetésû projektben való részvételre.
2013 elejétõl jelentek meg az online felü-
leten a választható tanfolyamok. A bõsé-
ges kínálatból 240 képzõ intézmény 701
képzési programját fogadták el. A fõvá-
rosban 828, vidéken 10 892 tanfolyam
indult el addig. Informatikai tanfolyam-
ból 2219, nyelvi képzésbõl pedig 9501
valósult meg. A Hallgatói Információs
Rendszerbe 338 206 érdeklõdõ regiszt-
rált a fenti idõpontig, bár közülük nem
vált mindenki tanfolyami hallgatóvá. 
119 598 érdeklõdõvel kötöttek addig ta-
nulmányi szerzõdést. Ebbõl a körbõl 
54 443 fõ hátrányos helyzetû településen
él. 2014. május 27-éig befejezõdött a
képzése 103 412 hallgatónak, vagyis 
a vállalt indikátor e tekintetben már telje-
sült, habár a projekt 2014 augusztusáig
még tart. A lemorzsolódottak száma szin-
tén fontos indikátora e pályázatnak. 4113
hallgató nem fejezte be a tanfolyamot, és
ez mindössze 3,98%-os érték. Hogy ho-
gyan sikerült alatta maradni a másféle
tanfolyamoknál tapasztalható átlagos le-
morzsolódási aránynak, arról a konzorci-
um másik partnerintézményének képvi-
selõje beszélt. 

A Tudásod a jövõd pályázati projektet
megíró és a pályázatot sikeresen meg-
nyerõ eMagyarország Centrum – NIIFI
képviseletében Berencsi Judit projektme-
nedzser beszélt. Kiemelte a 800 fõs men-
tori hálózat létrehozásának indokait és
szerepét. A pályázatban az eredményes
képzés érdekében - az uniós elõírásoknak
megfelelõen - a képzõ intézmények meg-
határozzák a hallgatók hiányzásának ma-
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ximális mértékét. Aki ezt túllépi, az nem
folytathatja a képzést, így vizsgát sem te-
het. Sõt, vissza kell fizetnie a ráfordított
költségeket. Annak érdekében, hogy 
a tanfolyami hallgatók be is fejezzék a
megkezdett képzéseket, a jelentkezéskor
mindenkihez rendelnek egy mentort. Ez
a mentor figyelemmel kíséri a hallgatót
tanulmányai során a Hallgatói Informá-
ciós Rendszer segítségével, és tanóráról 
való hiányzás esetén felveszi vele a kap-
csolatot. Bármiféle probléma esetén
megpróbál segíteni az akadályok és prob-
lémák elhárításában, hogy a mentorált el-
juthasson a tanfolyamot lezáró sikeres
vizsgához.

Ezt követõen a sajtótájékoztató részt-
vevõi betekintést kaptak a másik oldal
nézõpontjába is. Tomasovszki Anita deb-
receni könyvtáros és mentor bemutatta
egykori mentoráltját, Szemcsák Csabát.
A mentor segítette a hetvenéves embert a
regisztráció folyamán, és tájékoztatta õt
azonnal, amikor lehetõség nyílott az igé-

nyeinek megfelelõ nyelvi képzésre je-
lentkezni. Átsegítette egyéb problé-
mákon is, és figyelemmel kísérte õt 
tanulmányai idõszakában. Szemcsák
Csaba az egyhónapos spanyol tanfolya-
mot az Argentínában élõ rokonaival való
kapcsolattartás érdekében vállalta, akik
már alig beszélik a magyar nyelvet, a le-
származottaik pedig egyáltalán nem.
Számára nagy örömet jelentett a lehetõ-
ség, hogy élete vége felé részt vehetett
egy ilyen hasznos képzésen, ilyen cse-
kély összegért.

Ezután a hatvankilenc éves, Kiskun-
majsán élõ Csábrády Miklósné sikertör-
ténete következett. Személyesen sajnos
nem tudott jelen lenni a sajtótájékozta-
tón, ezért mentora, Szilassi Andrea osz-
totta meg a résztvevõkkel az idõs hölgy
történetét. Csábrády Miklósné gazdaság-
vezetõként ment nyugdíjba negyvenéves
munkaviszony után, mivel már nem akart
a számítógép-használatba beletanulni.
Pedig ez szükséges lett volna a munkahe-
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lyi feladatok megváltozása miatt. Lánya
ösztönözte késõbb, hogy jelentkezzen a
Tudásod a jövõd projekt valamelyik in-
formatika tanfolyamára. Erzsébet aztán
vett egy laptopot, és belekezdett a tanu-
lásba. A kínálatból egy harmincórás kép-
zést választott magának 2013 júniusában.
Ezt írta a tanfolyamáról január 26-án:
„Hálás vagyok a lányomnak, hogy rábe-
szélt a tanfolyamra. Harmincórás volt a
foglalkozás, de minden percét élveztem!
Önöknek is és mindenkinek köszönöm a
lehetõséget, hogy a tanfolyamon részt ve-
hettem.” Idõközben vállalkozó veje és
unokája pályázott trafik üzemeltetésére,
és nyertek is az év második felében. Uno-
kája egyetemista lett - idejét pedig fõként
tanulásra kellett fordítania. Erzsébet a
gazdálkodáshoz, könyveléshez jól értett,
ezért szívesen segített volna a családnak.
Ehhez azonban elengedhetetlen volt az
alapvetõ számítógépes tudás és az Excel
program ismerete, valamint az internet
használata. Egy darabig a tanfolyam után
az unokája segítségére még szüksége volt
bizonyos Excel mûveleteknél. Azóta vi-
szont már önállóan dolgozik. E program-
ba rögzíti a számlákat és az egyéb folyó
ügyeket. Minden nap végén elküldi elekt-
ronikusan a napi forgalmat és a szám-

lákat, amelyeket aztán a lánya estefelé
rendez, és tájékoztatja a férjét a trafik
ügyeirõl. 

Hétvégén pedig Erzsébet összegzi a
gazdasági eseményeket, és küld egy
készlet-, áruforgalom- és pénzforgalom-
nyilvántartást az aktuális állapotról.
Nagy örömet és büszkeséget jelent egész
családjának, hogy immár ilyen értékes és
nélkülözhetetlen tudással rendelkezik a
hatvankilenc éves mama.

Az õ esete tiszteletet parancsoló és
egyben nagyszerû példa. Amikor valaki
képes szakmai ismereteit, intellektuális
érdeklõdését átültetni számítógépes és
internetes környezetbe, akkor sokkal ér-
tékesebb emberré válhat e komplex tudás
révén, mint azok a fiatalok, akik bár nagy
jártassággal kezelik az infokommuniká-
ciós eszközöket, de hiányzik belõlük még
az életben megszerezhetõ sokféle isme-
ret, gyakorlat és tapasztalat. Ahogyan e
példából és más esetekbõl is láthatjuk, az
életkor nem akadály az informatikai esz-
köztudás megszerzésében. Kellenek
azonban az ilyen típusú, széles körben
népszerûsített kedvezményes tanulási le-
hetõségek is, hogy ösztönözzék a digitá-
lis szakadék elõtt álló embereket a vál-
toztatásra. ■
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