
I AMbitious je ročný program neformálneho vzdelávania pre ambicióznych stredoškolákov a 
stredoškoláčky z celého Slovenska. Program vznikol z túžby posilňovať všetky regióny Slovenska cez 
rozvoj aktívnych stredoškolákov a stredoškoláčky, budovanie komunít a tvorbu zmysluplných 
projektov. A to prepájaním proaktívnej mládeže s inšpiratívnymi profesionálmi a profesionálkami, 
ktoré im predávajú svoje osobné a kariérne vedomosti a skúsenosti. Kvôli efektivite práce so 
stredoškolskými študentmi a študentkami sa zameriavame na ich rozvoj v jednotlivých krajoch a nie 
celoplošne pre celé Slovensko. V roku 2019 sme získali ocenenie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Iuventy - Slovenský inštitút mládeže za jeden z troch najlepších projektov 
neformálneho vzdelávania na Slovensku. 
  
Program sa skladá z ôsmych nosných častí, pričom tá ôsma - vlastný projekt - je dobrovoľná. Sú to:  

• Mentoringový program, v ktorom každý študent a študentka získa mentora alebo mentorku 
podľa svojich preferencií  

• Workshopy na témy ako kritické myslenie, typológia osobnosti, práca v tíme, prezentačné 
zručnosti a pod.  

• Diskusie s inšpiratívnymi ľudí, ktorí tvoria pozitívnu zmenu v spoločnosti (ľudia z 
neziskových organizácií, firiem či verejného sektora)  

• Debaty, ktoré zlepšujú argumentáciu a spoločenský prehľad študentov 

• Projekt v praxi s mestom alebo krajom, v ktorom študenti a študentky tvoria projekt na 
zadanie od danej inštitúcie - pomáhajú tak rozviť krajské mesto či kraj, v ktorom žijú (tu bude 
spolupráca aj s KSK) 

• Projekt s firmami, kde študenti a študentky pracujú na konkrétnom zadaní od zaujímavej 
firmy - majú tak možnosť priamo spoznať fungovanie podnikateľského prostredia  

• Dobrovoľnícky projekt s neziskovou organizáciou, ktorý formuje zmýšľanie, buduje u 
študentov a študentiek morálne hodnoty a búra ich predsudky 

• Dobrovoľné: vlastný projekt každého študenta/-ky, na ktorých budú pracovať aj po 
skončení ročného programu I AMbitious  

  
Viac nájdete na: https://iambitious.sk alebo na našom Facebooku, či Instagrame. 
  
Písali o nás aj: 
Forbes: Zo Slovenska chcú spraviť krajinu lídrov. Ambiciózny plán sa šíri rýchlejšie, ako čakali  
Trend: Stretne sa stredoškolák a šéf firmy... To nie je sci-fi, ale rozvojový program  
.týždeň: Keď neskúsiš zmeniť veci k lepšiemu, nemáš právo frflať, odkazuje stredoškolákom mladá 
študentka 
Denník N: 13 aktivít a kurzov, pre ktoré sa študentom oplatí zostať na Slovensku alebo sa vrátiť 
   
2. Formy šírenia informácie:  
  
A. Správa na Edupage: 
Stačí aby ste vašim študentom poslali nasledujúcu správu: 
  
PRIHLASOVANIE do nového ročníka I AMbitious Academy JE OTVORENÉ!  

https://iambitious.sk/
https://www.facebook.com/iambitious.sk/
https://www.instagram.com/i_ambitious_/
https://www.forbes.sk/zo-slovenska-chcu-spravit-krajinu-lidrov-ambiciozny-plan-sa-siri-rychlejsie-ako-cakali/
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-35/stretne-sa-stredoskolak-a-sef-firmy-to-nie-je-sci-fi-ale-rozvojovy-program.html
https://www.tyzden.sk/rozhovory/58966/terezia-d-lukacova-ked-nevyskusas-zmenit-veci-k-lepsiemu-nemas-pravo-frflat/?fbclid=IwAR0CiIigDzaXc1_g6RmVtXnSoAEu_1SQVHHL3lsHCgIG7-ApYFCsm2AxAt8
https://www.tyzden.sk/rozhovory/58966/terezia-d-lukacova-ked-nevyskusas-zmenit-veci-k-lepsiemu-nemas-pravo-frflat/?fbclid=IwAR0CiIigDzaXc1_g6RmVtXnSoAEu_1SQVHHL3lsHCgIG7-ApYFCsm2AxAt8
https://dennikn.sk/1568445/13-aktivit-a-kurzov-pre-ktore-sa-studentom-oplati-zostat-na-slovensku-alebo-sem-vratit/?ref=list&fbclid=IwAR0QoJitrEbhyIzvOmWBDOfnBLSNfk9Biw8dNtSKCcOyCB8tVyVfw2mzXz4


Si stredoškolák/-čka a uvažuješ kam po škole? Alebo hľadáš nasmerovanie práve teraz? Chcel/-a by si 
zistiť čo by ťa bavilo, či na čo máš ozaj talent? Snažíš sa nájsť zmysel v množstve informácií okolo 
teba, z ktorých máš tak akurát hlavu ako melón? Rozmýšľaš aké je to získať praktické skúsenosti? 
Alebo by si chcel/chcela spoznať nových inšpiratívnych ľudí? Prihlás sa do I AMbitious a vyskladaj si s 
nami budúcnosť akú ty chceš!  
  
I AMbitious Academy je ročný program neformálneho vzdelávania v Trenčianskom, Trnavskom, a od 
tohto roka aj v Košickom kraji (ak si aj z iných kútov Slovenska a dáva ti zmysel dochádzať, neváhaj). 
Stredoškolákom a stredoškoláčkam ako si ty poskytuje I AMbitious možnosť osobnostne rásť, spoznať 
sa a vyskladať si svoju budúcnosť. Máme za sebou viac než 150 absolventov a absolventiek, ktorí a 
ktoré sa vďaka programu posunuli ďalej! 
Čo zažiješ v I AMbitious Academy za 1 rok? 
  

·       30+ profesionálnych workshopov 

·       Projekt s neziskovou organizáciou 

·       Projekt s krajským mestom či krajom 

·       Projekt s nadupanou firmou 

·       Mentora či coacha podľa tvojich preferencií 

·       3-dňový sebarozvojový camp 

·       Inšpiratívne diskusie a debaty 

·       Dobrovoľný vlastný projekt 

·       Komunitu, ktorá ťa nakopne vpred 
  
  
Tak neváhaj, poď do toho a prihlás sa už dnes J Deadline na prihlásenie je 30.4.2022 - Tvoja 

budúcnosť čaká!  Už sa na teba tešíme J https://form.jotform.com/213473232664050 
Viac info vrátane častých otázok nájdeš tu: https://www.iambitious.sk/i-ambitious-academy/ 
  
B. Zazdieľajte informáciu o možnosti sa prihlásiť na vašom FB profile. Jednoducho prezdieľate tento 
príspevok (https://www.facebook.com/iambitious.sk/photos/a.234868230403623/1027638337793271/) 
  
C. Dovoľte nám virtuálne či osobne prísť na 10 minút k Vašim študentom na vyučovaciu hodinu a 
odprezentovať im program. 
Keďže program je intenzívny, veríme, že toto je ten najlepší spôsob ako študentom poskytnúť čo 
najzrozumiteľnejšie informácie a odpovede. Preto by sme boli veľmi vďační, ak by ste nám dali 
možnosť náš program odprezentovať priamo medzi vašimi študentmi a študentkami. 
 

https://form.jotform.com/213473232664050
https://www.iambitious.sk/i-ambitious-academy/
https://www.facebook.com/iambitious.sk/photos/a.234868230403623/1027638337793271/
https://www.facebook.com/iambitious.sk/photos/a.234868230403623/1027638337793271/
https://www.facebook.com/iambitious.sk/photos/a.234868230403623/1027638337793271/

