Középiskolás
Program
Magyarország első számú, e-learning alapú
társadalomtudományi programja középiskolásoknak

ZALAEGERSZEG

WITTMANN ZSOLT, A KP MB. PROGRAMIGAZGATÓJA

Az MCC Középiskolás Program célja, hogy a középiskolai tananyagot
kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres
továbbtanulásra, és kezdő támogatást nyújtson egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is. A program alapvetően a társadalom– és bölcsészettudományok területén kínál elmélyülési lehetőséget, de ettől eltérő
érdeklődésű diákok számára is ajánljuk a részvételt olyan általános
készségfejlesztő moduljainkon, mint az íráskészség-fejlesztés, a problémamegoldás vagy az érvelési- és vitakurzusok. A válogatott oktatókat
és trénereket felvonultató költségmentes képzések mellett az MCC egy
motivált, a világra nyitott, kíváncsisággal teli kortársakból álló közösséget is kínál a felvételiző diákok számára, amely építéséhez tehetségtáboraink, tanulmányi kirándulásaink és szakmai klubdélutánjaink is
hozzájárulnak.
SALI ZSÓFIA, KÉPVISELET-VEZETŐ, ZALAEGERSZEG

Az MCC zalaegerszegi képzési központja lehetőséget kínál arra, hogy a téged érdeklő, az iskolai tananyagot kiegészítő
ismereteket a megyeszékhelyen szerezd meg. Budapesti képzéseink mellett helyben is részt vehetsz neves szakemberek izgalmas előadásain, valamint változatos témájú készség– és képességfejlesztő tréningeken. Válogatott oktatói
csapatunkat elismert tanárok, kutatók, művészek, cégvezetők és sportemberek alkotják, akik zalaegerszegi központunkban is vezetnek gyakorlatorientált, interaktív, kiscsoportos képzéseket, kötetlen beszélgetéseket változatos témakörökben. Klubdélutánjaink keretében a költségmentes programok valamen�nyi zalai MCC-s diák számára elérhetőek. A zalaegerszegi közösségi térben új
ismerősökre, barátokra is lelhetsz a hozzád hasonló érdeklődésű, környékbeli
diáktársaidban. A korszerű belvárosi oktatótermekben angol és német nyelvórákon vehetsz részt, amelyeken a hangsúlyt a beszédkészség-fejlesztésre
helyezzük. Tudásod fejlesztése mellett továbbtanulási terveid, jövőbeli karrierlehetőségeid feltérképezésében is segítséget nyújtunk alumni hálózatunk
bevonásával. Jelentkezz hozzánk és csatlakozz az MCC zalai közösségéhez!
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Az MCC képzési rendszere

			

TANULJ A

LEGJOBBAKTÓL
A LEGJOBBAK KÖZÖTT!

AHOL

MEGTALÁLOD

A KÖZÉPISKOLÁS PROGRAMOT:

Jelentkezz...
e-learning kurzusainkra, pályázatainkra, versenyeinkre,
angol és német nyelvi kurzusainkra!
MISKOLC

Vegyél részt...
a KP szombatokon, téli és nyári táborainkban,
KP+ túráinkon és KP klubdélutánjainkon!
Csatlakozz...
a számodra legizgalmasabb kurzusainkhoz,
szakmai napjainkhoz, képzéseinkhez,
hogy a legtöbbet hozhasd ki magadból, és légy része a KP-s közösségnek!

GYŐR

DEBRECEN
BUDAPEST

SZOMBATHELY

SZÉKESFEHÉRVÁR
VESZPRÉM

SZOLNOK

KECSKEMÉT

ZALAEGERSZEG

BÉKÉSCSABA

Célunk, hogy széleskörű szakmai, közösségi és kulturális programjaink országszerte
elérhetővé váljanak minden középiskolás diák számára. Lapozd át tájékoztatónkat, ismerd
meg képzési programunkat és csatlakozz a KP-hoz!
További információkért keresd képviselet-vezetődet,
és jelentkezz a kp.mcc.hu oldalon!

SZEKSZÁRD
SZEGED
PÉCS

E-LEARNING KURZUSOK

A KP tagjaként lehetőséged van e-learning kurzusaink elvégzésére is, melyek célja, hogy
mélyebb betekintést nyerhess a különböző tudományterületekbe, valamint a középiskolai tanulmányaidat kiegészítő tudásra tehess szert. A kurzusok tematikájának összeállításakor azokra a témakörökre és készségekre helyezzük a hangsúlyt, amelyek a középiskolai oktatás kereteibe kevésbé férnek bele, de az egyetemi kurzusoknak már részét
képezhetik. Programunkba történt sikeres jelentkezést követően a moodle.mcc.hu oldalon veheted fel a számodra legérdekesebb kurzusokat.

IRODALOM MÁSKÉPP

Irodalom másképp? Mihez képest másképp? Miért
kell másképp? – merülhetnek fel benned jogosan a
kérdések. Irodalom– és nyelvtanóráidhoz képest
olyan problémákba igyekszünk beavatni téged, amelyekre az iskolai tananyagban nem jut hely. Megismerkedhetsz a versek formai és tartalmi rejtélyeivel
számos kortárs, napjainkban is alkotó költő-író művein keresztül. Az esszéírás mesterévé válhatsz, kapcsolatba kerülhetsz a kultúra legősibb gyökereivel és
legfontosabb, napjainkban is zajló folyamataival. A
kurzus végén pedig a dalszöveggé váló versek elméleti és gyakorlati kérdéseivel gazdagodhatsz.

NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK
A nemzetközi politika és a nemzetközi
folyamatok értelmezéséhez a tárgyi – történelmi, kulturális, földrajzi, társadalmi,
gazdasági – ismereteken túl szükséges a
politikai hatalom természetének, a hosszú
távú folyamatok, és elvont eszmék, gondolatok, ideológiák megértése is. Ezért a
kurzus problémaközpontú megközelítést
alkalmaz, mely alkalmat ad a legfontosabb alapfogalmak és témák ismertetésére
is. Így a nemzetközi kapcsolatokat, mint
tudományágat, illetve egyes szakpolitikák és globális társadalmi kihívások széles
spektrumát ismerheted meg. Kész válaszok
helyett igyekszünk egyes dilemmákat több
oldalról megvilágítani, így sarkallva további gondolkodásra.

MODERN KORI
TÖRTÉNELEM
A kurzus bemutatni és értelmezni kívánja
a XX. század magyar és egyetemes történelmének egy-egy csomópontját, meghatározó eseményét, eszméjét. Olvasmányos
szövegek, korabeli kommentárok vagy éppen tényszerűnek tetsző híradórészletek
segítségével több szempontból ismerheted
meg a korszak megítélését, jelentőségét. A
kurzus összeállításakor fontosnak tartottuk
továbbá, hogy közelmúltunk eseményeiről
ne csak a kortársakat és az értelmezőket faggassuk, hanem lehetőség szerint minél több
művészeti reprezentációra, vagyis átértelmezett, szimbolikus olvasatra is felhívjuk a
figyelmet.

TÁRSADALMI
TANULMÁNYOK
A társadalomtudományok az emberrel,
mint társadalmi lénnyel foglalkoznak.
Ebbe a vizsgálati körbe tartoznak a következő tudományterületek: szociológia,
filozófia, politikatudomány, jogtudomány, közgazdaságtan, pszichológia,
történettudomány,
művészettörténet,
vallástudomány, néprajz és kulturális
antropológia, irodalomtudomány és
nyelvészet. A félév során az ember és
társadalom viszonyával foglalkozunk, és
e tudományterületek különböző megközelítési módjaiba kaphatsz betekintést.

ÍRÁSKÉSZSÉG
JOG
A kurzus célja általános képet adni a jogról, mint
komplex, ugyanakkor mindennapi társadalmi jelenségről, és bemutatni legfontosabb jellemzőit,
hasznát és területeit. A kurzus során betekintést
nyerhetsz a magyar jogi gondolkodásba, a jogtól
elválaszthatatlan szakmai terminológia használatába, megismerheted a jog legfontosabb területeit, és
képet kaphatsz a magyar jogászi munkákról. A heti
anyagok a jogászi munkák legfontosabb területeire
koncentrálnak: kritikus gondolkodás, érvelés, megoldásközpontú hozzáállás, lényeglátás, alaposság,
önálló információszerzés és –alkalmazás. A kurzus
sikeres elvégzése ezeket, a jogászi munkán kívül is
különösen hasznos és a munkaerőpiac által keresett
készségeket is fejleszti.

Szeretnél továbbtanulni? Pályázatot írsz?
Szeretnél megpályázni külföldi ösztöndíjat a nyári szünetre? A KP-s kurzusokon,
irodalomórára érvelő esszét kell írnod?
Ezekhez nyújt hathatós segítséget az Íráskészség kurzus négyhetes képzése, mely
arra szolgál, hogy minél hatékonyabban
és szakszerűbben tudd elkészíteni az írásos szövegeidet. A mindennapi hivatalos
kommunikációban leggyakoribb szövegfajtákról lesz itt szó: az önéletrajzról, a hivatalos levélről és egy sajátos típusáról, a
motivációs levélről, az esszéről, illetve az
ezekhez szükséges érvelési ismereteidet is
bővítheted a kurzus során.

PSZICHOLÓGIA
Ezen a kurzuson megismerheted a pszichológia sokszínű
világát, valamint bepillantást
nyerhetsz a pszichológusok gondolkodásmódjának és munkájának mindennapjaiba. Bemutatjuk
a pszichológia tudományos eszköztárát, vizsgálati módszereit, de
ezek mellett külön foglalkozunk a
középiskolásokat is érintő jelenségekkel, mint a pályaválasztás,
stressz vagy az online veszélyek.

ACADEMIC WRITING

KÖZGAZDASÁGTAN
A kurzus célja, hogy megismerd a közgazdaságtan alapfogalmait, alapmodelljeit, valamint azt, hogy a közgazdasági
gondolkodásmód, illetve a közgazdaságtan eszköztára hogyan alkalmazható a társadalmi folyamatok elemzésére.
Mindez a középiskolások többsége számára ismeretlen terület, ezért igyekszünk eloszlatni a köztudatban lévő
félreértéseket, tévhiteket, továbbá elhelyezzük a közgazdaságtant a többi, ismert tudományág között.

A very broad definition of academic writing could include any writing assignment
given in an academic setting. We would
like to give you an early preparation for
your academic writing tasks you will probably experience after you finish high school.
Besides showing you how to write an essay
in English in response to a certain topic, you
will be able to create official documents –
such as CV, Cover Letter, Formal Letter –
accompanying your future life. At the end
of the 4-week course, you can be one step
closer to successfully applying for your first
international summer/volunteer job or be
more confident about studying abroad.
Recommended English level: B2

MILYEN KP-S PROGRAMOK KÖZÜL VÁLASZTHATSZ?
Programkínálatunk összeállításakor azt tartottuk szem előtt, hogy a képzések, rendezvények minél sokszínűbbek legyenek, és így te tudd kiválasztani a hozzád illő programokat.
Nem minden programon kötelező a részvétel, így Te tudod összeválogatni, hogy melyik
programok érdekelnek, melyek segítenek neked a tanulásban, személyes fejlődésedben.

NYÁRI TÁBOR

Minden évben egy országos nyári tábor alkalmával szeretnénk lehetőséget adni arra,
hogy személyesen is eltölthess néhány napot a KP-s diáktársaiddal. 3-4 napos táborainkban csapatépítő játékokkal, versenyekkel, vitakörökkel, fejlesztő tréningekkel és szakmai
programokkal várunk! Évről évre olyan táborhelyszíneket választunk, amely az ország
legkülönbözőbb pontjairól érkező diákok számára egyaránt megközelíthetőek.

VERSENYEK

Ha szereted a kihívásokat, szívesen teszed próbára tudásod különböző versenyeken, akkor várnak az MCC középiskolásoknak szóló versenyei! Történelem–, vita– és
problémamegoldó versenyeinken lehetőséget kapsz, hogy a szakma legjobbjaitól tanulj, és megismerkedhess az MCC Egyetemi Programjának diákjaival is. Versenyeink a prezentációs készségek, a csapatmunka, a kreativitás és a kritikai gondolkodás
fejlesztését segítik, a nyertes csapatok értékes ajándékokkal és egyedülálló szakmai
tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

KP SZOMBAT

2021 őszétől összesen 6 városban (Budapest, Győr, Pécs, Szeged, Miskolc,
Debrecen) kerülnek megrendezésre az
úgynevezett KP szombatok, melyeken
tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias, alkalmazható tudást
nyújtó és készségeket fejlesztő kiscsoportos workshopokkal várunk. Az egész
napos program 10 órától 16 óráig tart, a
programra előzetes regisztráció szükséges. Amennyiben kíváncsi vagy több
város KP szombatjára is, úgy lehetőséget
adunk arra, hogy más városok KP szombatján is részt vehess.

TÉLI TÁBOR

Téli táboraink azért is különlegesek, mert előkészítésükben KP-s diákjaink is részt vesznek,
így a projektcsapat tagjai fejleszthetik együttműködési– és szervezőkészségüket, kreativitásukkal pedig egy diákoktól diákoknak szóló
programot állíthatnak össze. Téli táboraink elsődleges célja a helyi KP-s közösség erősítése,
melyen különféle csapatépítő foglalkozásokkal,
programokkal várunk. A péntek délutántól
vasárnapig tartó, kétéjszakás hétvége során jó
hangulatú beszélgetések, kreatív csapatjátékok
és egy csipetnyi szakmai program vár téged is.

KP+ TÚRA

A KP+ túrák 20 fős tematikus
kirándulások, rendhagyó szakmai és kulturális programkínálattal, amelyek során különleges helyszíneket, kutatókat és
művészeket ismerhetsz meg. A
péntektől vasárnapig tartó hétvégén közösségi és kulturális
élményprogramokkal várunk,
amely a régió sajátosságait mutatja be. Jelentkezni pályázati
úton tudsz, amelyhez a Középiskolás Programban elért teljesítményedet, aktivitásodat is
figyelembe vesszük.

ANGOL ÉS NÉMET NYELVI
KÉPZÉS

A KP életében először nyílik lehetőség angol
és német idegen nyelvi kurzusok indítására. A
nyelvi kurzusok minden városunkban, helyi
szinten lesznek elérhetők. Tervezetten mindkét
nyelvből 2-2 kiscsoport fog indulni minden félévben, egy kezdő (középfok előtt), valamint egy
haladó (középfok után) nyelvi csoport. A nyelvi
kurzusok is korlátozott létszámmal lesznek elérhetők a minőségi, tutoriális oktatás megvalósítása érdekében, így ezekre is pályázati lehetőséget
fogunk hirdetni számodra.

PÁLYÁZATOK

KP KLUBDÉLUTÁNOK

A heti rendszerességgel minden
képzési központunkban megszervezésre kerülő klubdélutánok
célja kettős. Egyfelől minőségi szabadidő eltöltésére kínál változatos
szakmai, kulturális és készségfejlesztési programokat informális
oktatási keretek között, másrészt
egy olyan közösségi teret jelent
számodra, ahol lehetőséged nyílik
megismerkedni a KP-s diákokkal
és tanulni egymástól.

Állandó szakmai eseményeink mellett tanév közben is várnak különböző tematikájú
programok, melyek segítségével tovább fejlesztheted szakmai tudásod, részt vehetsz
belföldi és külföldi tanulmányi útjainkon, valamint egész hetes tematikus kirándulásokon is. A programokra pályázati úton tudsz jelentkezni, amelyről minden KP-s
diákot értesítünk.

VÉDNÖKEINK
CSÁK JÁNOS 		

volt londoni magyar nagykövet

† JOHN LUKACS

volt történész, a Corvin-lánc kitüntetettje,

			

az American Catholic Historical Association elnöke

LOMNICI ZOLTÁN

a Legfelső bb Bíróság volt elnöke

MARÓTH MIKLÓS

orientalista, klasszika-filológus, az MTA rendes tagja,

			

az Union Académique Internationale tiszteletbeli elnöke

† OPLATKA ANDRÁS

volt Kelet-Európa-szakértő, újságíró

PACZOLAY PÉTER

az Alkotmánybíróság korábbi elnöke

SÓLYOM LÁSZLÓ

volt köztársasági elnök, jogász professzor

VÉKÁS LAJOS		

jogász professzor, az MTA rendes tagja

ELŐADÓINK VOLTAK
ACZÉL PETRA		

a BCE kommunikáció és szociológia intézet igazgatója

BOZSIK BALÁZS

a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatói tanácsadója

CHIKÁN ATTILA

volt gazdasági miniszter

FERENCZ ORSOLYA

űrkutatásért felelős miniszteri biztos

FREUND TAMÁS

az MTA elnöke

GYÖRFFY KINGA

retorikai tanácsadó

MESKÓ BERTALAN

orvosi jövőkutató

PLÉH CSABA		

pszichológus, az MTA rendes tagja

STUMPF ISTVÁN

egyetemi modellváltásért felelős kormánybiztos

TARI ANNAMÁRIA

klinikai pszichológus, pszichoterapeuta

VECSEI MIKLÓS

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke,

			

társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszteri biztos

MCC EGYETEMI PROGRAM
Végzős vagy?
Most érettségizel?
Az MCC egyetemistáknak szóló képzési programjára azok a középiskolai tanulmányaikat befejező diákok
jelentkezhetnek, akik a budapesti, debreceni, győri, miskolci, pécsi és szegedi egyetemek nappali tagozatos
hallgatóiként kívánják tanulmányaikat megkezdeni. A Juniorképzés célja, hogy magas színvonalú, közös
nevezőre hozott alaptudást kínáljunk a diákoknak, amelyet tanulmányaik és karrierútjuk során magabiztosan használhatnak. A programban kiegyensúlyozzuk az elsőéves hallgatók társadalmi hátteréből adódó
tudásbeli különbségeket. A képzés a hatékony és nyitott gondolkodásmód kialakítására, valamint az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztésére törekszik. Az első tanév végére minden diáknak felsőfokú angol
nyelvtudással kell rendelkeznie, amihez ingyenes nyelvórák által biztosítjuk a felkészülést.
További információkért látogass el honlapunkra: mcc.hu/juniorkepzes

MCC KÖZÉPISKOLÁS PROGRAM

mcc.hu
info@mcc.hu
mathiascorvinuscollegium_mcc
facebook.com/kp.mcc

