
 
CALASANCTIUS TRAINING PROGRAM 

Ifjúsági Üzleti Program 
Szívből-Lélekből Vállalkozó 

Vác, 2019. június 24-28 
 

Bemutatás 
A CTP IÜP célja a középiskolás korú fiatalok vállalkozói tudásának és attitűdjének 
fejlesztése, az etikus üzleti magatartás erősítése, a kommunikáció, a 
problémamegoldó - képesség, a csapatmunka fejlesztése. A CTP e célból fejlesztette 
ki az Ifjúsági Üzleti Programot, amelynek előadói neves magyar szakemberek, 
sikeres üzletemberek. 
 
A CTP IÜP célja 
Sikeres teljesítés esetén a résztvevők ismereteket szereznek: 
- a sikeres üzleti viselkedés jellemzőiről 
- az üzleti tervezésről, a vállalkozás vezetéséről 
- a problémamegoldásról 
- a kommunikációról, 
- a sikeres prezentációról, 
- a csapatmunkáról 
- az etikus üzleti magatartásról 
- a szociálisan érzékeny üzleti viselkedésről 
 
A CTP IÜP felépítése 
A program az adott területen jártas előadókat kér fel egy-egy téma előadására. Az 
előadások mellett esettanulmányok, műhelymunkák és kötetlen beszélgetések 
segítik a tanulást.  A feladatok játékosak, kreatívak. Esténként különböző játékok, 
sport és közösségi programok várnak a diákokra. 
A programot  11. 12. évfolyamos tanulók részére hirdetjük meg.  
A képzési napokon délelőtt szakmai előadások, délután műhelymunkák lesznek, a 
diákok ebédet kapnak.  
 
2019. Június 24-én reggel 8.30-kor van a gyülekezés a piarista gimnázium 
dísztermében. Esténként közös programok, illetve csapatmunkák várhatók. 
 
A zsűri előtt történő záró előadásra és a csapatok munkájának bemutatására  
2019. június 28-án 13.00 órakor kerül sor, amelyet egy közös fogadással ünnepelünk 
meg. A hivatalos program 17.30-körül ér véget. 
 
Helyszín: Vác, Piarista Gimnázium, Díszterme  
 
Várunk a programra szeretettel! 
 
 
 
Gőbel Réka és Tóth Zoltán 
CTP , IÜP programvezetői 
https://www.facebook.com/CTPIUP/ 
 

https://www.facebook.com/CTPIUP/


 
CTP Ifjúsági Üzleti Program  
Szívből-Lélekből Vállalkozó 

 
Vác, Piarista Gimánzium  

 

2019 június 24  –  2019 június 28.  
 
 

Jelentkezési lap 
 
 
 

Név: _________________________________________________________________ 
 
Iskola neve:_____________________________________________________________ 
 
Saját E-mail: ___________________________________________________________ 
 
Saját cím, telefonszám: ____________________________________________________ 
 
Osztály: _____________________ 
 
Program részvételi díjhoz: (aláhúzandó a megfelelő rész) 
 
  
 támogatást kérek     vállalom 
 
 
Amennyiben kér támogatást annak mértékét kérjük itt jelöld:________________________ 
 

Szülői beleegyezés a programon való részvételre: 

 
 
 Név      Telefon 
 

 

 

 

A jelentkezési lapokat Sal Mariettának, a CTP iroda vezetőjének a  

marietta.sal@ctpinfo.hu  email címre küldd vissza legkésőbb 2019. június 10-ig.  

 

 
A részvételi díjat, 10.000,- forintot a Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány: 
...............................számlaszámra kérjük átutalni 2019. június 10-ig. A helyszínen készpénz 
befizetésre nincs lehetőség. Amennyiben a befizetés megtörtént és a diák mégsem jön el a 
programra a díj visszafizetésére nincs lehetőség. 
 
További információk: https://www.facebook.com/CTPIUP/ 
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