MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM

ROMA TEHETSÉG PROGRAM

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ

Mathias Corvinus Collegium (MCC)

A Tihanyi Alapítvány fenntartásában működő Mathias Corvinus Collegium
(MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség, amely 1996ban Tombor András és Tombor Balázs magánkezdeményezésére jött lére. Az alapítók
azzal a szándékkal kezdtek az elitkollégium szervezetének kiépítésébe, hogy fiatal
tehetségek felkarolásával, oktatásával és nevelésével a tehetséggondozás minőségi
formáját valósítsák meg: felelős, aktív értelmiséget neveljenek. Az alapítás óta eltelt
több mint húsz évben az MCC Magyarország legkiválóbb, Európában is elismert
interdiszciplináris képzőhelyévé vált, ahol a gazdasági, jogi, műszaki és
társadalomtudományi képzéseken részt vevő hallgatók a felsőfokú tanulmányaik
mellett intenzív moduláris oktatásban részesülnek.

Jelenleg tízéves kortól az egyetem elvégzéséig támogatjuk a fiatalokat
tehetséggondozó programjainkkal. A képzési rendszer csúcsát jelentő Egyetemi
Programunkban minden évben 200 kiemelkedően tehetséges fiatal tanul Budapesten
és Kolozsváron, ahol egy dinamikusan fejlődő csapatot alkotva fontos és értékes célok
megvalósításán dolgoznak. A már végzett évfolyamok dákjai is bizonyítják, hogy a
Mathias Corvinus Collegium biztos alapot jelent a sikeres, felelős életút felé. Az MCC
elkötelezett egy olyan értékközösség megteremtése iránt, amely közvetlen környezete
és a régió jövőjét előremutatóan, körültekintően tudja befolyásolni és alakítani.
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MCC Roma Tehetség Program

Célok

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megvalósuló Roma
Tehetség Program egy, a hagyományos oktatási formákat kiegészítő intenzív képzési
projekt. A program célja a magyarországi középiskolás és egyetemista roma fiatalok
támogatása abban, hogy megfontolt pályaválasztási döntést tudjanak hozni, sikeresen
felkészüljenek a felvételire és legyen lehetőségük akár külföldi egyetemeken is
továbbtanulni. Az MCC Roma Tehetség Program egy átfogó, szemléletváltoztató
program, amelynek segítségével a diákok egy támogató közösség tagjaiként
könnyebben tudnak felkészülni és megfelelni e kiszemelt céloknak.

A program elemei

A Roma Tehetség Program iskolán kívüli szakmai tevékenységet jelent. A
résztvevők egy motiváló közösségben fejlődhetnek, magas szintű softskillekre
tehetnek szert. A képzési alkalmak a nyelvtudásra, a szakmai és személyiségi
kompetenciákra, valamint a sikeres pályaválasztásra fókuszálnak.
A magabiztos idegennyelv-tudás elengedhetetlen mind a külföldi tanulmányok
mind pedig a felsőfokú tanulmányok elkezdéséhez és végzéséhez. A programban öt
különböző nyelvből választhatnak a résztvevők, akiket egyéni tanulási igényekhez
igazodó különórákkal készítünk fel a 11. évfolyam végéig. Választható nyelvek: angol,
német, francia, spanyol, orosz. A nyelvi képzések hetente több alkalommal kerülnek
megtartásra a diák lakhelyéhez igazodva.
A képzés érdemi része a kéthetente megrendezésre kerülő, budapesti hétvégi
találkozókon folyik. Itt kerül sor az írás- és beszédkészséget fejlesztő tréningekre, a
vitakultúra és érvelés technika fejlesztésére, a pályaorientációs beszélgetésekre,
továbbá egyetemi tájékoztatók és beszámolók megtartására.
A szakemberek bevonásával megvalósuló pályaválasztási beszélgetésekre félévente
egyszer kerül sor, mely a program első évében kötelező elem, később azonban
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lehetőségként kínáljuk a fiataloknak. Ennek célja egyrészt az általános pályaválasztási
iránymutatás nyújtása, szakterület és intézmény kiválasztása.
Mindezeken túl a mentorkapcsolat biztosítja a programban a legszemélyesebb
és leginkább egyénre szabott támogatást. Egy mentor egy évfolyam fejlődését
támogatja. A személyes mentor-mentee találkozókra kéthetente kerül sor a képzési
alkalmak idején, valamint a mentorálás része a folyamatos telefonos és online
kapcsolattartás is. A mentor feladata a diák fejlődésének nyomon követése, a
személyes és szakmai tanácsadás, illetve a megfelelő szakemberekkel való összekötés.
A mentor minden résztvevő diákjáról fejlődési naplót vezet a program befejezéséig.

Program időbeli keretei

A program a hetente több alkalommal zajló nyelvi képzések mellett, a
kéthetente megrendezésre kerülő, hétvégi találkozókból áll, amelyek helyszíne
Budapest.
A képzési hétvégék péntek délután egy ráhangoló beszélgetéssel kezdődnek,
közösségépítő élményprogrammal folytatódnak, és szombat késő délutánig 90 perces
modulokban képzésekkel, készségfejlesztő foglalkozásokkal fejeződnek be. A
kéthetente megrendezésre kerülő hétvégi alkalmak közötti időszakban kerül sor a
személyes és/vagy online mentor-mentee találkozókra a program lendületének
fenntartása érdekében.
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A tervezett programhétvégéket az alábbi táblázat mutatja be.
Péntek

Szombat

9.00-9.30

Reggeli

9.30-11.00

képzés

11.30-13.00

képzés

13.00-14.00

Ebéd

14.00-16.00

képzés

16.00-18.00
18.00-19.00
19.00-21.00

Érkezés

Hazaindulás

élményprogram

Tervezett témák

o Íráskészség fejlesztés
o Érveléstechnika, vitakultúra megismerése
o Pályaválasztás
o Kommunikációs technikák megismerése
o Gazdasági, társadalmi folyamatok, problémák megismerése
Egy hétvége maximum négy, esetleg öt irányított foglalkozás tartalmaz, melyek során
a közösségépítés mellett helyet kapnak készségfejlesztő tréningek, valamint az iskolai
tananyagot kiegészítő ismeretek közös, interaktív feldolgozása..
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Résztvevők
A Program felmenő rendszerben működik, az első évfolyam az idén középiskola
tizedik évfolyamát kezdő diákokból tevődik össze, akik felsőoktatásban szeretnének
továbbtanulni, akár külföldi felsőoktatási intézményekben. A programban résztvevők
öt féléven keresztül változatos, tartalmas és egyénre szabott képzéseken vesznek részt.
A középiskola utolsó évében pedig a felvételi jelentkezés benyújtására kerül sor,
amelyben személyes tanácsadás keretében a folyamat végéig támogatást nyújtunk a
programtagoknak. Célunk, hogy évfolyamonként öt-tíz tehetséges roma fiatallal
dolgozzunk együtt.
A Roma Tehetség Program a középiskola elvégzése után is lehetőséget biztosít további
fejlődésre. Az ingyenes, kétszemeszteres intenzív képzési program célja, hogy
támogatást nyújtson olyan tehetséges roma fiatalok számára, akik alap-, mester- vagy
doktori (PhD) képzésüket végzik, vagy egy sikeres jelentkezés után kívánják
elvégezni.
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