
Tisztelt Szülő!  
 

Egy hely, ahol gyermeke játszva tanulhat és barátokra lelhet? Egy hely, ahol 
kipróbálhatja magát tudósként, tévériporterként vagy akár mentősként?  

Kaland, Közösség, Kihívás!  

Mathias Corvinus Collegium 
Tehetséggondozás felsős fokon 

 

Már csak néhány nap van hátra augusztus 30-ig, a 
jelentkezési időszak végéig! 

 

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a Mathias Corvinus Collegium 

Alapítvány gondozásában működő Fiatal Tehetség Programot (FIT).  

Komplex képzési rendszerünk keretében ötödik osztályos kortól kínálunk 

élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó 

képzést felsőtagozatos diákoknak, felmenő rendszerben. Célunk, hogy 

diákjainkkal megismertessük napjaink legfontosabb életterületeit, ezáltal bővítsük 

érdeklődésüket a világ és egyéni tudásuk fejlesztése iránt. Programunk révén 

segítjük őket a továbbtanulásra való felkészülésben, pályaválasztásban, és 

abban, hogy az élet minden területén sikeresek lehessenek.  

A felvételt nyert diákok számára már ötödik osztályban is 

izgalmas kurzusok vállnak elérhetővé. Programjaink 

hétvégi képzési alkalmakon alapulnak: kéthetente 

szombatonként egész napos (reggel 9-től 

délután 16 óráig) intenzív, ugyanakkor 

játékokkal oldott foglalkozásokat 

szervezünk diákjainknak. A képzési 

hétvégék igazodnak az iskolai oktatáshoz, s 

az időpontokat egy évre előre a felvételt 

követően elküldjük. A foglalkozások alatt 

egyszeri meleg étkezést és uzsonnát is 

biztosítunk a gyerekek számára ingyenesen. 

Kedvcsinálóként engedje meg, hogy a figyelmébe ajánljam a következő videót, 

melyből megtudhatja, hogy diákjaink miért ajánlják másoknak a FIT Programot: 

https://www.facebook.com/MCCFIT/videos/378936440267554 

https://www.facebook.com/MCCFIT/videos/378936440267554


Szegeden nyíló oktatási központunk 

olyan lehetőséget kínál a diákok és a 

szülők számára, ahol inspiráló, korszerű 

környezetben és barátságos közösségben 

bontakozhatnak ki a jövő tehetségei.  

Az MCC Fiatal Tehetség Program szegedi 

központjába olyan diákokat várunk, akik 

érdeklődőek, és most szeptembertől lesznek 

ötödikesek.   

Jelentkezni 2021. augusztus 30-ig a fit.mcc.hu/jelentkezes oldalon lehet. 

A jelentkezési időszakot követően szeptemberben egy válogató hétvégére kerül 

sor. 

Amennyiben további kérdései lennének, vagy szeretne többet megtudni a 

programról kérem, látogasson el gyermekével augusztus 28-i nyílt napunkra, 

melyen az alábbi programmal várjuk: 

 Constantinovits Milán, az MCC Szakmai főigazgató-helyettese - 

Köszöntő 

 Asztalos Kata, képzési központ vezető: Az MCC és a szegedi képzési 

központ bemutatása 

 Szegedi Adrianna, FIT régióvezető: A FIT Programról bővebben 

 Kunstár András és Madani Kristóf - Bevezetés a pénzügyi tudatosságba 

ötödikeseknek 

Felhívom figyelmét, hogy nyílt napunkon a részvétel minden esetben 

regisztrációhoz kötött, melyet az aktuálisan érvényben lévő járványügyi 

szabályozásokhoz igazítunk. A regisztráció határideje: 2021. 08. 27. 12:00. 

Regisztrálni a következő linken lehet:  

https://feliratkozas.mcc.hu/hu/mcc-fit-szegedi-nyilt-nap-

regisztracio?fbclid=IwAR3njc8v07RqJf_PFJBTXmNe7moiOMonqjGXfK8a3NMtyowR

MIgkYdF9l9c 

Tisztelettel: 
  

Szegedi Adrianna 
szegedi régióvezető 
MCC FIT Program 
szegedi.adrianna@mcc.hu  
+36 30/718-4956 
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