
Budúcnosť INAK je 3-ročný mimoškolský 
program Nadácie Pontis pre 11-15 ročných 
mladých ľudí z rôznych sociálnych prostredí. 
S pomocou mentorov a mentoriek budú 
spoločne pracovať na vlastnom startupe, ktorý 
rieši problém v ich vlastnej komunite, regióne či 
okolí a zároveň si zdokonaľovať svoje digitálne 
zručnosti, tvorivosť a podnikavosť – schopnosti, 
ktoré sú odrazovým mostíkom pre lepšiu 
budúcnosť. Pilotné centrum na ZŠ Gorkého v 
Trnave už tento školský rok privíta 25 mladých 
účastníkov. Do centra teraz hľadáme koordiná-
torov, ktorí chcú byť súčasťou budovania novej 
generácie lídrov (alebo sociálny inovátorov?) 
na Slovensku. Pridáš sa aj ty?

Čo sa naučíš?
Na jesennom tréningu (12. - 13. október) 
Ťa naučíme:

Na jarnom tréningu Ťa navyše napríklad čaká:

Indícia predstaví program Tvorivá trieda. Lektori 
Martin Kuruc a Ondrej Mikuláš ťa naučia ako 
pracovať so skupinovou dynamikou v triede a ako 
predchádzať problémovému správaniu žiakov.

Odborníci z Inklukoalície Ti tiež ukážu, ako 
vytvárať inkluzívne prostredie a ako pracovať 
s motiváciami žiakov aj z ťažších prostredí.

Informatika aj pre neinformatikárov s code.org s 
mentormi z Accenture a učenie s harvérom so Spy. 

Občianska náuka s Inštitútom pre aktívne 
občianstvo a angličtina a organizáciou Edusteps

Čo ťa čaká?
ZDARMA balík vzdelávacích tréningov 
s top odborníkmi 

priamy kontakt s mladými účastníkmi programu 
(min. 2-krát do mesiaca počas školského roka 
2019/2020)

pozvanie na eventy programov Budúcnosť INAK 
a Generácia 3.0, ktoré zastrešuje Nadácia Pontis

príjemný kolektív a získavanie nových kontaktov
Podrobnosti o centre:

pilotné centrum Budúcnosť INAK sa nachádza 
na ZŠ Maxima Gorkého v Trnave

centrum je otvorené od pondelka do štvrtka 
v poobedných hodinách v období od októbra 
do júna

Nauč sa učiť INAK vďaka 
programu Budúcnosť INAK!

Program Budúcnosť INAK 
prináša Nadácia Pontis

Študuješ na pedagogickej fakulte? Či ťa to len ťahá 
učiteľským smerom? Tak naštartuj svoju pedagogickú 
kariéru v našom pilotnom centre Budúcnosti INAK.

Získaš prehľad v inovatívnych vzdelávacích prístu-
poch, ktoré si zároveň precvičíš v praxi. Staň sa 
mentorom v našom centre a začni učiť INAK!

Podmienky:
Stretnutia budú rozdelené koordinátorom centra 
podľa Tvojich časových možností. Čakajú ťa 
minimálne 2 stretnutia za mesiac počas školského 
roka 2019/2020.

Výber bude prebiehať na základe prihlášky 
zaslanej do 8.10. 2019 a osobného pohovoru. 

Prihlášku – online formulár nájdete na konci 
sekcie www.buducnostinak.sk/mentori

www.buducnostinak.sk
buducnostinak@nadaciapontis.sk

Hľadáme 
budúcich 

učiteľov


