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A Mathias Corvinus Collegium olyan értékközösség, 
amelynek tagjai nemcsak magas fokú interdiszcipli-

náris tudásra és korszerû készségekre tehetnek szert, hanem 
a napjainkban elengedhetetlen kritikai szemléletmódra és 
asszertív gondolkodásra is.

Collegiumunk megvalósítja az élethosszig tanulás vízióját. 
Diákjaink a felsô tagozattól kezdve a középiskolán át egé-
szen az egyetemi mesterképzés befejezéséig részesei lehet-

nek tehetséggondozó képzésrendszerünknek, késôbb pedig alumniközösségünk 
tagjaivá válnak.

Collegistáink intézményünkben megélhetik a csapatmunka és a közös gondol-
kodás élményét, ami késôbbi életútjuk során is hasznukra válik. Az általuk szer-
vezett projektek mintaként és biztos alapként szolgálhatnak a közösséggel össz-
hangban cselekvô személyiség kialakulásához.

Diákjaink már a Collegium falai között és késôbb onnan kikerülve is kamatoztat-
hatják az itt elsajátítottakat, és Székelyudvarhelytôl kezdve New Yorkon át Syd-
ney-ig a világ bármely pontján bátran támaszkodhatnak az MCC-s közösségre 
és szellemi hagyományokra.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy bármerre is vezessen útjuk, bármilyen 
megbízatást is kapjanak, a megszerzett tudás és a széles körû kapcsolatrendszer 
elsôdleges célja nem az egyéni érdekérvényesítés, hanem a körülöttünk élôk, 
szûkebb és tágabb környezetünk segítése, a tudatos jövôalakítás. Ez az MCC 
hivatása, a társadalmi felelôsségvállalás eszméje.

Nemzetközi tapasztalatok is jelzik, hogy a tehetséggondozást nem lehet elég 
fiatalon elkezdeni. A kutatások alapján minél korábbi életszakaszban sikerül  
a tehetségeket azonosítani és a tudatos fejlesztést megkezdeni, annál nagyobb az 
esélye a teljes személyiség kibontakozásának, a gyermekben rejlô értékek felszín-
re hozásának. E megfontolások jegyében indítottuk útjára képzésrendszerünk 
legújabb fázisát, a Fiatal Tehetség Programot.

Szalai Zoltán

ügyvezetô igazgató

Köszöntô



A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 1996-ban jött létre Tombor András 
magánkezdeményezésére; így két évtizede biztosít tehetséggondozó elit-

képzést hazai és határon túli magyar diákok számára. Kolozsvári oktatási köz-
pontunk az erdélyi fiatalokat kapcsolja be az anyaország szellemi vérkeringésébe 
és az MCC értékközösségébe, középiskolás programunk pedig hosszú évek óta 
kínál érdekfeszítô, látókörtágító tréningeket több mint ezer résztvevônek. Col-
legiumunk egyetemi képzésében öt szakirányon tanulhatnak hallgatóink, illetve 
a mesterképzés ideje alatt vezetôképzô programban vehetnek részt, majd alum-
niközösségünk tagjaivá válnak.

Collegiumunk interdiszciplináris képzésrendszerét számos sikeres együttmûkö-
dés jelzi, nemzetközileg elismert vendégelôadóink pedig a tudományos élet leg-
különbözôbb szegmenseibôl érkeznek hozzánk. Oktatási programunkba olyan 
szaktekintélyek kapcsolódtak be, mint Maróth Miklós és Romsics Ignác aka-
démikusok, John Lukács történészprofesszor, Bagdy Emôke tehetséggondozó 
pszichológus vagy Sólyom László volt köztársasági elnök.

Képzésrendszerünk bôvítése érdekében 2015 nyarán útjára indítottuk a Fiatal 
Tehetség Programot, hogy a felsô tagozatosokat is bekapcsolhassuk tehetség-
gondozó tevékenységünkbe.

„A gyermekek családias környezetben tanulhatnak olyan ismereteket, amelyekre az 
iskolában nincs lehetőség. Jó közösségben csapattá válnak, ahol a tanulás és a tudás 
igazi érték.” 

A Mathias Corvinus Collegium 



A Fiatal Tehetség Program (FIT Program) egyedülálló kezdeményezés, 
amely a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Scientiae és Pallas 

Athéné Domus Animé alapítványainak nagylelkû támogatásával felsô tagozatos 
általános iskolásoknak biztosít ingyenes komplex tehetséggondozó képzést az or-
szág öt régiójában (Szolnok, Veszprém, Miskolc, Pécs és Budapest központtal).

A FIT Program célja, hogy a tehetséggondozó munkába bevont szülôkkel és 
tanárokkal együtt segítse a gyermekek kibontakozását, az egyéni érdeklôdési 
területek felfedezését és a késôbbi tudatos pályaválasztást. Hosszabb távon cél-
kitûzésünk a tehetséges diákok érvényesülési lehetôségeinek biztosítása, a tuda-
tos, jövôalkotó állampolgárrá válás elôsegítése, a szûkebb és tágabb közösségük 
sorsáért felelôsen gondolkodó és cselekvô értelmiségi bázis kialakítása. 

A FIT Programra jellemzô a nagyfokú szellemi szabadság és függetlenség. Hi-
szünk abban, hogy képzésünk segítségével diákjaink érdeklôdô, széles látókörû, 
nyitott gondolkodású fiatalokká válnak. 

Programunk otthonos központjaival, fiatalos szemléletû oktatóival és gyakor-
latközpontú képzésével olyan légkört kíván teremteni, amelyben a tanulás és  
a fejlôdés is élménnyé válhat.

„Mielőtt jelentkeztem, az osztálytársam kinevetett, hogy »Ki az az őrült, aki szom-
baton is tanulni akar?« De miután felvettek minket, nyugodtan állíthatom, hogy nem 
volt igaza, mert csupa játék és móka a program, de mégis sokat tanulunk belőle.”

„Máshogy gondolok az egészségügyi dolgozók és a mentősök munkájára, a pénz értéké-
re vagy a tudományos kísérletekre. A papám vegyész, és most már szívesen hallgatom, 
amiket mesél. Más szemmel nézem a filmeket, mióta többet tudtam meg a hátterükről 
vagy a plakátok, interjúk készítéséről.”

CSATLAKOZÁSI LEHETÔSÉG  
A FIATAL TEHETSÉG PROGRAMBA:  
VÁRUNK MINDEN ÖTÖDIKEST ÖT KÉPZÉSI KÖZPONTUNKBAN 
2016 ÔSZÉTÔL. INFORMÁCIÓ: FIT.MCC.HU

Kaland, közösség, kihívás 
Mi is az a FIT Program?

A robotoktól az újraélesztésig – Képzéseink napjaink legizgalmasabb 
területeit fogják át, legyen szó a bankok titokzatos világáról,  
az újraélesztésrôl vagy éppen a laborok rejtelmeirôl



Programunk hétvégi képzési alkalmakból áll, szombatonként egész napos, in-
tenzív, ugyanakkor játékokkal oldott foglalkozásokat tartunk diákjainknak.  

A szombati napokat a regionális központvezetôk szervezik és vezetik, akik cso-
portjaik minden résztvevôjének fejlôdését végigkövetik, mentorként segítik  
a gyerekek érdeklôdésének kibontakozását. 

A FIT Program oktatási koncepciójában kiemelt szerep jut az olyan iskolai 
oktatásban nem jelentkezô területeknek, amelyek szorosan kapcsolódnak min-
dennapi életünkhöz. Ilyenek például a pénzügyi ismeretek, az egészségügyi és 
a környezeti tudatosság, a természettudományos kísérletek vagy a média világa.

E témaköröket fiatalos szemléletû, szakmájukban jártas oktatókkal és élménype-
dagógiai eszközökkel hozzuk közelebb a diákokhoz. Minden hétvégi foglalkozás 
gyakorlatközpontú, a cselekedve tanulás elvére épül.

Az oktatási alkalmakon túl a szülôk bevonásával külsô helyszíni programokat 
(kirándulás, nyári tábor) is megvalósítunk, illetve a FIT-diákok karitatív ak-
ciókkal segítik a településükön élô rászorulókat is (karácsonyi ruhagyûjtés és 
mézeskalácssütés).

Heti két alkalommal beszédközpontú angol nyelvoktatást biztosítunk haladó 
nyelvtudású diákjainknak.  

„Nem hagyományos tehetséggondozó program! A való életre készít fel, és ahhoz ad 
alapot a különböző alapvető szakmák, tudományterületek bővebb megismertetésével. 
Mindezt szakemberek révén, akik az adott terület értői, ismerői, és friss tudásuk, sok 
gyakorlati tapasztalatuk van, amit játékos formában tudnak átadni a gyerekeknek.”

„Nem hittem, hogy ilyen könnyen lehet játszva tanulni!”

Élményközpontú oktatás 

Ingyenes tehetséggondozás – A Fiatal Tehetség Program hazánkban 
egyedülálló módon a résztvevôk számára ingyenes tehetséggondozást kínál



Átfogó e-learning rendszerünk lehetôvé teszi a diákok számára, hogy egyéni-
leg haladva otthon is játszva elmélyíthessék a képzési alkalmakhoz kapcsoló-

dó tudásanyagot. Az elektronikus rendszerben lehetôség nyílik a csapatmunkára 
is, a megoldott feladatokról pedig részletes visszajelzést adnak oktatóink.

Mindezek mellett oktatóvideók is kapcsolódnak a kurzusokhoz, amelyek fiatalos 
hangvétellel, a diákok nyelvén és kreatív vizuális megoldásokkal segítik a téma-
körök megértését és az egyéni tanulást.

Fontosnak tartjuk, hogy képzésünkben az iskolai oktatásban kevésbé hangsú-
lyos munkaformák – mint a kooperatív tanulás, a projekttevékenységek és az 
önfejlesztés – is jelen legyenek. Az E-FIT, az elektronikus oktatási rendszerünk 
a hétvégi képzéseket egészíti ki, és lehetôséget biztosít az egyéni érdeklôdésnek 
megfelelô otthoni tanulásra.

„Az a jó a FIT Programban, hogy sokféle dologgal találkoztam, amikről azelőtt nem 
hallottam, és úgy tanultam, hogy szinte észre sem vettem. Nagyon játékos az egész, 
minden szombaton nagy kedvvel megyek a foglalkozásokra!”

Korszerû eszközök 
a tehetséggondozás 

szolgálatában

Tehetséggondozás felsôs fokon – Személyre szabott, élményközpontú 
oktatás profi elôadókkal, izgalmas témákkal



Juhász Anikó a Mathias Corvinus Col-
legium pályázati igazgatója, nemzetközi tanulmányok 
szakon szerzett diplomát. Nagy tapasztalattal bír a ha-
zai és uniós projektek mûködtetésében, illetve rutinosan 
mozog a pályázati szférában is. A Fiatal Tehetség Prog-
ram pénzügyeit gondozza, illetve a képzés infrastrukturá-
lis fejlesztései is neki köszönhetôek.

Constantinovits Milán 
a FIT Program szakmai vezetôje, ô koordinálja a regio-
nális központok mûködését, az oktatási program fejlesz-
tését és megvalósítását. Hét évig magyartanárként és osz-
tályfônökként dolgozott, illetve újságírással foglalkozott. 
Cserkészvezetôként tizenöt éve vezet kisebb-nagyobb 
közösségeket, szervez hazai és külföldi táborokat, médiás 
képzéseket.

Megkérdeztük a szülôket, miért ajánlanák másoknak is a FIT Programot:

„Azért, mert hasznos program a gyermeknek, remek elfoglaltság, jó alkalom akár életre 
szóló barátságok kötésére. A gyermek a legjobb helyen van, tanulva játszik – játszva 
tanul!”

„Gyakorlati oktatás, életszerű gyakorlatokkal. Jó közösség, fontos területekről, témák-
ról tanulnak a gyerekek, más összefüggésben, mint az iskolában. A diákok igényeit 
maximálisan figyelembe veszik, nagy odafigyeléssel fordulnak feléjük.”

A FIT Program vezetôi

Egy jó csapat, egy jó hely – Kirándulások, nyári táborok és számos 
közösségi program várja diákjainkat. Oktatási alkalmaink pedig 
otthonosan berendezett központjainkban zajlanak



Otthonos központok A A FIT Program oktatási alkalmai öt városban, Szolnokon, Pécsett, Mis-
kolcon, Veszprémben és Budapesten valósulnak meg. Inspiratív, otthonos 

képzési helyszíneinket a legkorszerûbb oktatási bútorokkal rendeztük be. Köz-
pontjaink közösségi térként is funkcionálnak, és a bennük fejlôdô, munkálkodó 
FIT-csoportok is képükre formálják, alakítják. A fôvárosi FIT-központ jelenleg 
kialakítás alatt áll, 2016 ôszétôl fogadja majd diákjainkat.

budAPeST

veSzPréM

PéCS

SzOlnOK

MISKOlC



Miskolc
3525 Miskolc, Kazinczy u. 1. I/2.

Miskolci központunkat Szemánné Ortó Ildikó vezeti. 
Az elmúlt 23 évben tanítóként, fejlesztôpedagógusként és  
gyógypedagógusként segítette a gyermekek kibontakozá-
sát. Dolgozott EU-s projektek szakmai vezetôjeként, ren-
dezvényszervezôként, így a szervezés-tervezés és a pedagó-
gia minden fortélyát ismeri.

„Ildikó néni nagyon kedves és segítőkész. Neki köszönhetően sokkal több barátom lett! 
Olyan, mintha az anyukánk lenne. Nagyon szeretem!”

Pécs
7626 Pécs, Király utca 66. A lépcsőház 1. emelet 4. 

Márfi luca a FIT Program pécsi régióvezetôje. Luca ál-
talános iskolásokat is tanított, noha végzettségét tekintve 
a Pécsi Tudományegyetemen szerzett filozófusi diplomát. 
Korábban európai uniós projekteket koordinált, illetve ren-
dezvényszervezéssel foglalkozott. Nagy tapasztalattal ren-
delkezik ifjúsági közösségek vezetése terén. 

„Luca kedves és érdeklődő. Figyeli a csapatmunkánkat, de egyénileg is beszélget ve-
lünk. Ha betegek vagyunk, akkor aggódik értünk. Nagyon szeretjük!”

Szolnok
5000 Szolnok, baross utca 26. A lépcsőház 3. emelet 1.

A szolnoki régiót bernáth Orsolya vezeti, aki egészség-
ügyi szakiskolai pedagógusként, egészségfejlesztôként, 
korábban pedig ápolóként dolgozott. Nagy tapasztalattal 
rendelkezik az egészségügyi tudatosság oktatása terén, il-
letve sokoldalúságát mutatja, hogy rekreáció-szervezési és 
szociológusi diplomát is szerzett.

 

„Orsi néni, kedves, humoros, időben tájékoztat minden programról, és segítőkész!”

veszprém
8200 veszprém, bajcsy-zsilinszky u. 15. fszt. 14.

Veszprémi központunk tevékenységét dr. Csinády rita 
veronika koordinálja. Tanítói végzettsége mellett jogi 
diplomát szerzett, illetve okleveles mentálhigiénikus is. 
Eddigi munkáiban közös, hogy a legtöbbször fiatalokkal 
foglalkozott: trénerként, tanítóként vagy éppen beteg gyer-
mekek mentoraként. Rita újságírói, illetve rendezvényszer-
vezôi tapasztalatokkal a háta mögött vágott bele a FIT 
Program központvezetôi munkájába.

„Rita néni vicces és jószívű. Mindenkihez kedves, megértő, ügyes, okos és igazságos!” 



A Szülôk Akadémiája

Hiszünk abban, hogy a gyermekek nevelésének, szocializációjának elsôdleges 
közegében, a családban kezdôdik minden tehetséggondozó munka. Kiemel-

kedô képességû gyerekek intellektuális és emocionális fejlôdésében gyakori je-
lenség a diszszinkrónia, amikor az érzelmi kibontakozást meghaladja az intellek-
tuális fejlôdés, ami kihívások elé állítja a közvetlen környezetet, így a szülôket is.

A felmerülô kérdések megválaszolása, a támogatói szülôi attitûd tudatosítása és 
kialakítása érdekében rendezvénysorozatot szervezünk a szülôk és érdeklôdôk 
részére, amelynek keretében a résztvevôk a tehetséggondozás szülôi hátterével 
kapcsolatban hallgathatnak meg elôadásokat. 

A Szülôk Akadémiája rendezvénysorozatunk minden évben két szinten való-
sul meg: egyrészt exkluzív elôadásokat szervezünk a FIT Programban érintett 
szülôknek, másrészt a régióközpontokban minden érdeklôdô számára nyitott 
elôadásokat biztosítunk. 2016 tavaszán dr. Kádár Annamária, a mesepszicholó-
gia szaktekintélye várta izgalmas elôadásokkal az érdeklôdôket.

Pedagóguskonferencia
Küldetésünknek tartjuk a FIT Program módszertani tapasztalatainak, oktatási 
gyakorlatának megismertetését is a pedagógustársadalommal. Valljuk, hogy csak 
nyitott gondolkodású, motivált pedagógusi háttérrel valósítható meg a tehetség-
gondozó munka.

Ennek jegyében konferenciát szervezünk a pedagógusok részére. Célunk egy-
részt a felsô tagozatos korosztály tehetséggondozási lehetôségeinek és módsze-
reinek bemutatása, a formális és nonformális oktatási rendszerek tapasztalatainak 
megosztása, másrészt az asszertív-támogató pedagógusi attitûd alapvonásai-
nak felvázolása. A konferencia szakmai találkozási pont, közösségi bázis, ahol 
a tehetséggondozás iránt érdeklôdô pedagógusok számára fórumot biztosítunk  
a módszertani ötletek megosztására. 

Komplex szemlélet

Képzésünk a pedagógusokkal és a szülôkkel együttmûködve valósul meg, 
és a teljes személyiség fejlesztését tûzi ki célul



dr. bagdy emôke 
professzor, a tehetséggondozás elméletének és 
módszerének szakembere, a FIT Program fô-
védnöke. Született pedagógus, aki 39 éve tanít, 
oktatással, pedagógusképzéssel is foglalkozik, 
számos szakmai bestseller szerzôje. Kutató-
munkája a pszichodiagnosztikától a pszichote-
rápiákon át széles spektrumban mozog. A FIT 
Program keretein belül a tehetségfejlesztés 
pedagógusi hátterével és a támogató szülôi at-
titûddel foglalkozik.

dr. Kádár Annamária 
a hazai mesepszichológia úttörô alakja. Család-
terápiával, valamint relaxációval és szimbólum-
terápiával is foglalkozik. Jelenleg a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem marosvásárhelyi karán ta-
nít, a FIT Programban pedig a mesepszicholó-
gia eszközeivel segíti a tehetséggondozást.

A FIT Program védnökei



A Fiatal Tehetség Program minden résztvevô számára ingyenes. Társadalmi 
felelôsségvállalásunk szellemében valljuk, hogy az anyagi lehetôségek nem 

képezhetnek akadályt a tehetség kibontakozásának útjában. E célunk megvalósí-
tását képzésünk támogatói segítik: a Magyar Nemzeti Bank alapítványai, a Pallas 
Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA), illetve a Pallas Athéné Domus Sci-
entiae Alapítvány (PADS).

Támogatóink
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