
 
 

Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

Középiskolás Program (KP) 

● Érdekelnek az aktuális társadalmi és gazdasági kérdések? 

● Többet szeretnél tudni napjaink tudományos kutatásairól? 

● Szeretnél egy kíváncsi, a világ történései iránt érdeklődő közösség tagja          

lenni? 

● A járványhelyzet alatt is olvasnál izgalmas tanulmányokat, szívesen vennél         

részt interaktív előadásokon, programokon? 

● Szívesen megtanulnál sikeresen érvelni, vitatkozni, esszét írni,       

prezentálni? 

Ha az átlagnál olvasottabb, tájékozottabb szeretnél lenni a        

társadalomtudományok területén, akkor ez a program Neked való!  

A járványhelyzet kapcsán felértékelődött a minőségi digitális anyagok szerepe az          

oktatásban. Ha most jelentkezel, egyedülálló programunk segítségével       

lehetőséged lesz az e-learning tananyagaink elérésére, melyeket olyan témákban         

állítottunk össze, mint az űrkutatás, környezettudatosság, városökológia, 3D        

nyomtatás, mesterséges intelligencia, retorika.  

A képzés előnyei  

A KP az e-learning és a gyakorlati képzések legelőnyösebb tulajdonságait          

egyesíti: 

● tudatosabban választhatsz felsőoktatási intézményt 

● jelentős magyar szaktekintélyekkel köthetsz személyes ismeretséget 

● találkozhatsz több száz hozzád hasonló érdeklődésű MCC-s diákkal 

● középiskolában nem oktatott ismereteket sajátíthatsz el 

● megtanulhatsz sikeresen érvelni, esszét írni, prezentációt készíteni 

● felkészülhetsz az önállóan végzendő egyetemi stúdiumokra 

● megismerkedhetsz az e-learning rendszerek alkalmazásával 

● nagyobb eséllyel felvételizhetsz Egyetemi Programunkba 

 

A jelentkezés feltételei: készítsd el 1-1,5 oldal terjedelemben élményszerű         

beszámolódat, véleményedet a kedvenc olvasmányodról, filmedről, sorozatodról       

vagy színházi darabodról és jelentkezz képzésünkre a kp.mcc.hu oldalon         

keresztül! 

Jelentkezési határidő: 2020. június 14. 

 

További információkért kattints a honlapunkra: kp.mcc.hu 

Facebookon: MCC Középiskolás Program felvételi - 2020. május-június 

Kövesd figyelemmel eseményeinket, jelentkezz a képzésre! 

http://kp.mcc.hu/
http://kp.mcc.hu/
https://www.facebook.com/events/921007618339513/permalink/921666654940276/


 
 

Csatlakozz Te is a Csapathoz! 

 

Verőce, 2019-es nyári tábor 

 

Vigyázat, nem csak önálló tanulás, rengeteg közösségi program is vár! 

KP szombatjainkon izgalmas előadások és workshopok alkalmával fejlesztheted        

magad és találkozhatsz a többi KP-s diákkal, hazánkból és a Kárpát-medencéből           

egyaránt. Az itt kötött ismeretségeket tovább mélyítheted téli és nyári          

táborainkban, ahol a szakmai programok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a          

közösségépítésre is. 

Ne feledd, a programban való részvétel költségmentes! 

További kérdéseiddel és észrevételeiddel kapcsolatban keresd Wittmann Zsoltot        

e-mailben a zswittmann@mcc.hu címen vagy telefonon a +36-30/247-9475-ös        

számon. 

 

Üdvözlettel:  

Wittmann Zsolt, programvezető és a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás         

Programjának szervezői 

Budapest, 2020.05.19. 
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