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Mi a Középiskolás Program?

4

Magyarország és a határon túli magyar közösségek 
fejlődését elősegítő szellemi műhely 03

Egy a tudás és tehetséggondozás mellett 
elkötelezett közösség 02

01
Egyedülálló iskolán kívüli képzést 
nyújtó gazdagító program
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 1782 középiskolás diák

 228 óra iskolán kívüli foglalkozás évente

 14 óra és 40 percnyi videótananyag

 337 sikeresen elvégzett kurzus egy 

szemeszter alatt

 48 óra iskolán kívüli tanulás átlagosan 

egy félévben

Az MCC Középiskolás Programja számokban



Mi a titkos recept?
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Motiváló közeg megteremtése a KáPéban

Állandó visszacsatolás
 Vélemények lekérdezése és 

kiértékelése

 Döntések és fejlesztések a kapott 

adatok figyelembevételével

 Közös pont a kereslet-kínálatban

 Vita- és kritikai kultúra növelése

 20 éves tapasztalat

Személyes bevonódás
 Egyéni tanulási útvonalak 

figyelembevétele

 Gazdag programkínálat

 Saját ötlet és kreativitás 

megjelenése

 Hibázás lehetősége

 Produktum

Tudatos választás
 Legfontosabb szerep a tanáré!

 Egyéni konzultációs, találkozási 

lehetőség

 Kérdéskultúra

 Folyamatos visszacsatolás 

oktatónak is!

 Célorientáltság

Haverok, buli, Fanta
 Persze csak ésszel 

 Barátságos légkör

 Tiszta, következetes 

szabályrendszer

 Közös értékek és érdeklődés 

megteremtése

 Ez egy olyan hely, ahol…

A titkos recept
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„Alig várom, hogy szombaton és vasárnap is tanulhassak.” 9



Vagy mégis?
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„Szuper volt intelligens fiatalok közt eltölteni ezt a napot. Olyan ez a program, mint 
a szél. Ha élünk a lehetőséggel és felfekszünk rá, akár az egekbe is tud repíteni. „

„Önmagam lehettem, nem féltem, pedig én rendesen tartani szoktam, ha új helyre 
megyek. (…) Úgy érzem ez nem a vége, és remek éveket tölthettek majd még az 
MCC-nél. Alig várom a következő szombatot!”

Diákvélemények

„Nagyon jók voltak a programok, szívesen töltöm itt a szombatjaimat.”

„Nagyon értelmesek és szórakoztatóak az MCC KP szombatjai. A közösséget 
szerettem, szívesen jövök máskor is.”
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