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Amikor egy végzôs középiskolás kikerül az iskolapadból, nem csak a
ballagó-tarisznyában viszi magával a hagyományos „hamuba sült" pogácsát
és a lyukas kétfillérest, hanem a fejében azt a sok-sok értékes tudást is, amit

az elôzô tizenkét év során az iskolában megszerzett.
De bármennyire alaposan készíti is fel diákjait az alma mater, bármilyen sok nélkülözhetet-

len információ található meg a tankönyvekben, biztosan marad még jó pár olyan terület,
amelynek a kicsit alaposabb ismerete bizony jól jöhet így, a felnôttkor kezdetén.

A Microsoft „Társ a Tanulásban” programjának (Partners in Learning – PIL) célja a digitá-
lis írástudók számának növelése, a korszerû informatikusképzés támogatása és az informatiká-
val segített oktatás népszerûsítése. A program Tanácsadó Testületében banki elnök, egyetemi
professzor, akadémiai alelnök ugyanúgy helyet kap, mint egyesületi vezetô, iskolai igazgató,
vagy épp a KFT együttes tagja. (Összeállt a kép az idézettel!) Az egyik testületi ülésen vetôdött
fel a gondolat, hogy készítsünk egy könyvet, mely a középiskola utáni mindennapokhoz ad
gyakorlati segítséget. Felkérésemre kitûnô szerzôk vállalták az örömteli feladatot, és készítet-
ték el az „Életrevalót", amit most a kezedben tartasz vagy épp a monitorodon olvasol.

Az ötletet adók célkitûzése az volt, hogy az iskolai oktatásban általában nem sokat emlí-
tett, a tankönyvekben nem szereplô, ugyanakkor nagyon fontos információkból adjunk át egy
jó csokorra valót az olvasónak, ezzel segítve ôt a hétköznapok felmerülô gondjainak megol-
dásában. Szándékaink szerint nem csak közvetlenül érettségi után, hanem a késôbbiekben is
haszonnal forgatható könyvet szeretnénk az Olvasó elé tenni.

Hogyan pályázzunk ösztöndíjra a felsôoktatásban? Mit és mit ne vigyünk magunkkal, ha
külföldre utazunk? Mi a teendô egészségügyi vészhelyzetben? Pontosan mit is neveznek a
bankok THM-nek? Hogyan viselkedjünk egy állásinterjún? Ilyen és számtalan hasonló kér-
désre kaphat választ az olvasó az itt következô tíz fejezetben, az adott szakterületek kiváló
ismerôinek értô és olvasmányos tolmácsolásában.

Bár a szerzôk is bôven javasolnak internetes oldalakat, megadva a témában való további
elmélyülés lehetôségét, a fejezetek végén található még egy-egy rövid összefoglaló is arról,
hogy milyen további segítséget lehet kapni a számítógéptôl az adott témakörben. Ezen túl
még egy-egy középiskolás diákok által összeállított linkgyûjtemény is segítséget nyújt.

A könyvet Martsa Piroska grafikusmûvész rajzai illusztrálják.

Jó szórakozást kívánok!

Merényi Ádám
Microsoft Magyarország
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„Nézd, te is válaszúton állsz,
szemedben ártatlanság,
lelkedben nyugtalanság.

Nézd, te is szép jövôre vársz,
szívedben furcsa érzés,
fejedben annyi kérdés

válaszra vár.”
Andrea; KFT (Bornai Tibor)

„Always Look on the Bright Side of Life!” 
(Mindig az élet napos oldalát nézd!)
(Monty Python)

Bevezetô


