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Infopack 1: Leaderek

- Lehetőséged van megtudni, miben vagy jó, és hogyan tudod használni
- Kipróbálhatod magad egy új, vezetői szerepben
- Meg fogsz tanulni vállalkozói szempontból gondolkodni
- Megtanulod, hogyan vezethetsz saját projektet
- Saját csapatot állíthatsz össze, akikkel közösen dolgoztok
- Felfedezheted a saját szakmai potenciáljaid

- A vezetői és vállalkozói készségek fejlesztésére szolgáló képzéseket
- Egyéni és csoportos foglalkozásokat coach-okkal és mentorokkal
- Saját csapattal dolgozhatsz
- Társadalmi-gazdasági kezdményezés vezetési tapasztalatot
- Egyéni Fejlődési Út összeállítását
- Program- és Workshop Részvételi Tanúsítványt

 MIÉRT SZÓL NEKED A LYBA PROGRAM?

MIT KAPSZ A LYBA PROGRAMBAN?



- megtervezni a továbbtanulásukat,
- készségeikhez, tehetségükhöz és tudásukhoz igazított
karrierutat válassztani,
- együttműködni másokkal a különböző szerepekben és
feladatokban,
- megfelelő felelősséggel kezdeni a munkát

Kedves Szülők,

Legfőbb aggodalmuk Gyermekük jövője. Nagyon sok erőfeszítést tesznek 
annak érdekében, hogy támogassák őt oktatása során, sőt, azután is. Azt 
szeretnék, ha nemcsak jó osztályzatokat, hanem olyan ismereteket és 
készségeket is szerezne, amelyek segítenek megtalálni leendő pályájukat. 
Ezért most, hogy lassan felnő, itt az ideje, hogy döntéseket hozzon és 
szembesüljön az álláskeresés kemény valóságával - ebben segítenek a 
LYBA Program stábtagjai. Ezúton szeretnénk hozzájárulásukat kérni, 
hogy Gyermekük csatlakozhasson a Programhoz.  Szeretnénk megkérni 
Önöket, a szülőket is, hogy segítsenek a folyamatban azzal, hogy 
motiválják, támogatják és boldoggá teszik Gyermeküket, hogy értékes 
alkalmazottakká válhassanak a jövőben a munkaerőpiacon. Stábunk itt 
van Önöknek és Gyermeküknek, és készen állunk ellkezdeni a Programot.

Üdvözlettel:

LYBA Program Szakmai Stábja

A PROJEKTMANAGEMENT OKTATÁSTÓL A 
VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSIG

Oktatási program középiskolás fiataloknak, hogy felkészítse őket a 
szakmai és társadalmi tevékenységekre

Tapasztalt képzők segítségével a résztvevők megtanulják, hogyan kell:

Infopack 2: Szülők



- Ötletek az érettségi utáni élethez
- Vállalkozóvá válást segítő folyamat
- A helyi erőforrások és lehetőségek megismerése
- Egy szimuláció, ahol az alkalmazotti és vállalkozói szerepeket lehet kipróbálni

- Részt vehet olyan képzéseken, workshopokon, melyek a vezetői és vállalkozói
készségeit fejlesztik

- Egyéni- és csoportos coaching és mentorálási alkalmakon vehet részt
- Saját csapattal dolgozhat
- Tapasztalatot szerez társadalmi-gazdasági kezdeményezések vezetésében
- Összeállítjuk Egyéni Fejlődési Útját
- Program- és Workshop Részvételi Tanúsítványt kap

MI A LYBA PROGRAM?

MIÉRT ÉRDEMES GYERMEKÉNEK BEKAPCSOLÓDNI A 
LYBA PROGRAMBA?



Kedves Hölgyem / Uram, 

Ezúton szeretnénk felkérni Önt és munkatársait, hogy csatlakozzanak a LYBA 
Programhoz, és segítsenek a diákok egyedi tanulási élményének megteremtésében. 
Meggyőződésünk, hogy csak együttes erővel, az Önök hozzájárulásával és támogatásával 
tud sikeres lenni a bevont tanulók fejlődése. Abban a tudatban, hogy Önök is 
bekapcsolódnak, kombinálhatjuk a formális és nem-formális tanítási módszertant. A LYBA 
Programot középiskolás fiataloknak dolgoztuk ki. A Program során csapatokban 
valósítanak meg kezdeményezéseket, amelyek során lehetőségük nyílik szimulálni az 
alkalmazotti és a vezetői szereppel járó feladatokat. Képzők és coach-ok támogatása mellett 
terveznek és valósítanak meg saját kezdményezéseket, mintha saját vállalkozásuk lenne. 
Egy ilyen tapasztalat segít nekik a jövőbeli tevékenységük megtervezésében, beleértve a 
vezetői és vállalkozói kompetenciák fejlődését.

Úgy gondoljuk, hogy iskolájuk értékes javaslatokkal és meglátásokkal tudja 
támogatni a folyamatot. A LYBA Programban résztvevő fiatal vezetők egyeztetni tudják az 
egyes szakaszok tevékenységét osztálytársaikkal és tanáraikkal, egyéni- vagy csoportos 
beszélgetések során. Ez nagy mértékben emelné a program szakmai értékét. Örömmel 
veszünk minden visszajelzést, amelyet Kollégáival a diákokhoz és / vagy a szakmai stábhoz 
eljuttatnak. Ez segíti a fiatalokat továbbtanulási és szakmai jövőképük tervezésében.

Szíves együttműködésükben bízva
üdvözlettel:

LYBA szakmai stáb

JEGYZET A TANÁROKNAK

Kedves Tanárok!

Ezúton szeretnénk felkérni Önöket, hogy csatlakozzanak a LYBA Programhoz, és 
segítsenek a diákok egyedi tanulási élményének megteremtésében. Meggyőződésünk, hogy 
csak együttes erővel, az Önök hozzájárulásával és támogatásával tud sikeres lenni a bevont 
tanulók fejlődése. Örömmel veszünk minden visszajelzést, amelyet Kollégáival a diákokhoz 
és / vagy a szakmai stábhoz eljuttatnak. Ez segíti a fiatalokat továbbtanulási és szakmai 
jövőképük tervezésében.

Üdvözlettel:
LYBA szakmai stáb

Infopack 3: Iskolák



MI A LYBA PROGRAM?

MIÉRT ÉRDEMES A DIÁKOKNAK BEKAPCSOLÓDNI A 
LYBA PROGRAMBA?

- Ötletek az érettségi utáni élethez
- Vállalkozóvá válást segítő folyamat
- A helyi erőforrások és lehetőségek megismerése
- Egy szimuláció, ahol az alkalmazotti és vállalkozói szerepeket lehet 
kipróbálni 

- Részt vehetnek olyan képzéseken, workshopokon, melyek a vezetői és 
vállalkozói készségeiket fejlesztik

- Egyéni- és csoportos coaching és mentorálási alkalmakon vehetnek 
részt

- Saját csapattal dolgozhatnak
- Tapasztalatot szereznek társadalmi-gazdasági kezdeményezések 

vezetésében
- Összeállítjuk Egyéni Fejlődési Útjukat
- Program- és Workshop Részvételi Tanúsítványt kapnak

MI TUD A FIATAL DIÁKKÉNT ÉS 
ÉRETTSÉGIZETTKÉNT ELÉRNI?

Az iskolában tanultakat az alábbiakkal tudják kiegészíteni:

- személyes erőforrásaik nagyobb ismerete,
- a helyi közösség erőforrásainak nagyobb ismerete,
- kompetenciák, amelyeket a jövőben a jobb döntésekhez használnak,
- készségeket a hatékonyabb munkakereséshez,
- hatékonyabb munkavégzés, amelyet az eredmények is alátámasztanak



Coaching Segédletek

Ezek a dokumentumok tölthetők le szerkeszthető 
formában a LYBA Google Drive mappájából:

− Csoportos coaching dokumentum

− Egyéni coaching dokumentum

− Egyéni Fejlődési Út

https://tinyurl.hu/TTZ4/

https://tinyurl.hu/TTZ4/



