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Tisztelt Igazgatóhelyettes Úr!              

 

A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló programja idén is számos érdekes szakmai 

és közösségépítő programot kínált középiskolás diákjai számára. Képzésünk továbbra is az országban 

egyedülálló módon internetes távoktatásban zajlik, és teljesen ingyenes. Az internetes képzést 

gyakorlatorientált tréningek egészítik ki. Elsősorban érveléstechnikát, vitakultúrát, kommunikációs és 

szociális készséget fejlesztő kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk tanulóink számára.  

 

A Középiskolás Program résztvevői egyre inkább igénylik a személyes találkozásokat, csapatépítő 

programokat. Az idén két alkalommal is 

megrendezésre került az MCC KP-s 

tábor. Télen Győrben, nyáron pedig 

Zánkán ismerkedhettek meg a diákok 

egymással, részt vettek különböző 

szakmai programokon. Győrben az Elek 

Nikolett és Takács János által megtartott 

érveléstechnikai kurzuson próbálhatták 

ki magukat, remek tippeket kaptak a 

hatékony érvelés elsajátításához. 

Zánkán Babocsay Ádám, a Millward Brown Hungary Kft. kutatási igazgatója tartott egy rendkívül izgalmas 

előadást reklámpszichológia témakörben. 

 

A 2012-es évben a Középiskolás Program (KP) szombati eseményei voltak:  

• Január - Pályaorientációs hétvége 

Gebauer Ferenc tanácsadó 

szakpszichológus meghívott 

vendégünkkel (Mérei Ferenc 

Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet) 

és az MCC alumni tagjaival 

• Március – Előadásunk témája: A digitális nemzedék, Előadó: Tóth-Mózer Szilvia 

(tanársegéd, ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ) 
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• Március végi előadás: Mi történt az elmúlt egy évben a Közel-Keleten? Az „Arab 

Tavasz”, és ami utána van, Előadó: Sógor Dániel (Közel-Kelet szakértő, ELTE) 

• Május - Esszéírás a gyakorlatban. Előadó: Antalné Szabó Ágnes (ELTE) és magyar 

szakos hallgatóinak részvételével. 

• Júniusi évzáró: Történelem - történetírás - társadalom. A magyar történetírás új útjai 

címmel Zeidler Miklós, az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének 

adjunktusa volt a vendégünk. 

• Szeptember – Előadás a tőzsdéről. Vendég: Kemény Gábor (elemző, Concorde Zrt.) 

• Október - Sajtófotózás, tréner: Kallos Bea (MTI, fotóriporter) és „case 

study”(esettanulmány) MCC-s hallgatók vezetésével,  

• Novemberi kerekasztal-beszélgetésünk témája a fogyatékkal élők és az 

esélyegyenlőség volt. 

A beszélgetés résztvevői voltak: Baráth 

Andrea (esélyegyenlőségi referens, 

Újbuda Önkormányzat), Heiner Kinga 

(Mozgássérültek Pető András 

Nevelőképző és Nevelőintézete), Szabó 

Szilveszter (jelnyelvi oktató, a Jelnyelvi 

Oktatók Egyesületének elnöke), Tillmann 

Zsolt (Vakok Állami Intézetének 

munkatársa), és Tunyogi Imre (Kézenfogva Alapítvány). 

A beszélgetést moderálta: Csorba Zoltán,  

 

Az adventi, ünnepi szünetet követően a januári alkalmat hagyományosan 

pályaorientációs témában tervezzük. 

 

Reméljük továbbra is számíthatunk szíves 

együttműködésükre a Program évi két alkalommal 

megrendezett népszerűsítő kampánya során. 

Iskolai rendezvényeken, óra közti szünetekben 
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vagy egy előre leegyeztetett időpontban 20 perces prezentációt szoktunk tartani a 

Collegiumról, de ezen felül is bármikor szívesen bemutatjuk képzési lehetőségeinket 

iskolájukban.  

 

A tavaszi félévre való jelentkezés határideje: 2013. február 3. 

Programjainkról, további részletekről, valamint képzésünkről bővebben tájékozódhat 

honlapunkon: www.mcc.hu. 

 

Köszönjük, ha diáknak továbbra is megadják a lehetőséget programjainkon való 

részvételhez, amelyek során a későbbiekben is kiváló szakmai minőséget kívánunk 

biztosítani. 

 

Szép adventi időszakot kívánva, 

 

Üdvözlettel:  

Tarján Kata 

MCC KP, programreferens 

ktarjan@mcc.hu 

06 1 372 01 93 

 

 


