Ročný program neformálneho vz
I AMbitious je organizácia, ktorá sa venuje rozvoju stredoškolákov v regiónoch cez ročný program
neformálneho vzdelávania. Vybraným študentom poskytuje vzdelávacie workshopy, mentorov a skúsenosť
s prácou pre verejný, súkromný a neziskový sektor. Ich cieľom je priviesť mimoškolské príležitosti na rast
ambicióznych študentov aj mimo Bratislavu. Už teraz má viac ako 150 absolventov.
Pred pár dňami sa spustilo prihlasovanie do nového ročníka programu pre Trenčiansky, Trnavský aj
Košický kraj. Otvorenie pobočky na východe je novinkou roku 2022.

I AMbitious Academy je ročný, program neformálneho vzdelávania, kde stretneš
ambicióznych stredoškolákov, ako si ty a posunieš sa vpred!
Profesionálni lektori, inšpiratívni mentori, zaujímavé firmy a organizácie prídu
priamo za tebou.
Viac nájdete na: https://iambitious.sk,
https://www.iambitious.sk/i-ambitious-academy/
alebo na Facebooku, či Instagrame.
Písali o IAMbitious 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

I AMbitious Academy
Sme organizácia I AMbitious, ktorá sa venuje rozvoju stredoškolákov v regiónoch cez ročný
program neformálneho vzdelávania. Vybraným študentom poskytujeme vzdelávacie workshopy,
mentorov a skúsenosť s prácou pre verejný, súkromný a neziskový sektor. Naším cieľom je
priviesť mimoškolské príležitosti na rast ambicióznych študentov aj mimo Bratislavu. Už teraz
máme viac ako 150 absolventov.
Pred pár dňami sme spustili prihlasovanie do nového ročníka programu Trenčiansky,
Trnavský aj Košický kraj.
Otvorenie pobočky na východe je novinkou roku 2022, z ktorej sa veľmi tešíme. Raz chce I
AMbitious poskytovať program vo všetkých regiónoch Slovenska.
Boli by sme vám nesmierne vďační za posunutie tejto informácie a príležitosti Vašim študentom.
Môžete tak urobiť pomocou zdieľania informácie o programe a prihlasovaní napríklad cez správu
na Edupage, či e-mail na študentov alebo príspevkom na FB stránke vašej školy.
V prípade záujmu veľmi radi zorganizujeme aj online DOD na školách - tie vyzerajú tak, že počas
desiatich minút z ľubovoľnej vyučovacej hodiny odprezentujeme študentom program a
odpovieme na otázky.
Viac nájdete na: https://iambitious.sk,
https://www.iambitious.sk/i-ambitious-academy/
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

