zobrazit news letter v prohlížeči

Lednový newsletter JA Czech
Tento lednový news letter má pro vás pozvánky na zajímavé akce JA Czech a také s tručné ohlédnutí za
významnými událos tmi z uplynulého měs íce. Vs tup do nového roku byl u nás v JA Czech energ ický a
naplněný aktivitami. Ani v únoru nepolevujeme a těšíme s e na s hledání na dalších našich akcích.

Jednodenní soutěž pro studenty
středních škol INNOVAT ION CAMP
Staň s e tvůrcem a propag átorem inovativních
nápadů. Vyzkoušíš s i práci v týmu, komunikaci,
prezentaci a obhajobu s vých nápadu před porotou!
Celkem 80 s tředoškoláků rozdělených do několika
týmů čeká 6 . 3 . 2 0 19 od 9 :0 0 do 17 :3 0 v HubHub v
Praze intenzivní prog ram plný praktických aktivit a
teambuilding u. Úkolem bude přijít s novým řešením
reálného problému z oblas ti s polečens kých vztahů
a finanční g ramotnos ti. Podmínky účas ti Z DE .

PŘIHLÁSIT SE

Konference o nejnovějších
technologiích a bezpečnosti na síti
AT&T TechCon 2019
Přijeďte s i pos lechnout nejzkušenější s peakery
v ČR v oblas ti IT!
Z účas tněte s e zdarma konference o
nejnovějších technolog iích a bezpečnos ti na
s íti AT&T TechCon 2 0 19 , která s e us kuteční
11. dubna v aule VUT v Brně od 9:00 hod. Akce
je určená pro s tudenty technicky zaměřených
s tředních škol.

REGISTROVAT SE

Webinář: Prezentace na pódiu
27. 2. 2019 od 16:30 (prezentuje Jozef Vodička, Developer Relations Regional Lead CEE Google)

Úspěšně proběhla další
praktická školení učitelů
V lednu s e vyučující zúčas tnili školení "Výchova
k podnikavos ti na SŠ" a s emináře na témata
marketing ový výzkum, Bezpečnos t v oblas ti
online plateb a kryptoměn, Příprava výroční
zprávy a na veletrh. Foto najdete na našem FB.

Program JA Moje prvni peníze sklízí
úspěchy ve školkách
30. ledna js me s prog ramem Moje první
peníze navštívili úžas né děti a báječné paní
učitelky v MŠ Trhový Štěpánov. Setkání s e
us kutečnilo za podpory pojišťovny MetLife.

Proběhly praktické workshopy ve
spolupráci se společností AT&T
Softskills neboli měkké dovednosti a Hands on
Tools, kde si studenti reálně vyzkoušeli
instalaci serverů. To jsou dva z mnoha
workshopů, které proběhly v AT&T v Brně. Již 10.
dubna nás čeká další workshop Softskills, kde
máme ještě pár volných míst:

PŘIHLÁSIT SE NA
WORKSHOP

JA Czech v médiích
Na mobil i pod hrnek. Studentská firma
vyvinula multifunkčního pomocníka
Poslechněte si zajímavý rozhovor v Rozhlas.cz
s mladými podnikately z JA Studentské
Firmy Martinem Melicharem a Radkem Jarošem.

Studenti podnikají v
designu: Prodávají
ekologické nákupní tašky
Deník.cz

Rozhovor s Martinem
Smržem v rubrice Otázka
pro…
Časopis HR Forum

Junior Achievement
Czech slaví
27. narozeniny
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