zobrazit news letter v prohlížeči

Únorový zpravodaj JA Czech
Milí partneři, učitelé, s tudenti a podporovatelé, rádi bychom vás pozvali na zajímavé akce JA Czech a také
pos kytli s tručné ohlédnutí za našimi významnými událos tmi z měs íce února. Pomalu, ale ús pěšně vrcholí
přípravy na naši každoroční největší akci - Soutěžní veletrh s tudents kých firem. Spus tili js me s outěže pro
s tředoškoláky i vys okoškoláky. S našimi partnery js me zorg anizovali několik praktických works hopů,
webinář a školení pro učitele.

Srdečně vás zveme na 24. ročník soutěžního veletrhu studentských firem.
Letos se veletrh koná 4. dubna a pro veřejnost se otevře od 10:00 v Galerii Harfa. Celkem 43 týmu z ČR
představí své podnikání a bude soutěžit v 11 kategoriích.

Soutěž JA Manažerem nanečisto
Mezinárodní soutěž pro studenty universit a vysokých
škol v ČR a SK je příležitostí pro ty z Vás, kteří se cítí
silní v ekonomické simulaci. Soutěžící musí během
simulace prokázat dostatečné mikroekonomické
znalosti, zdatnost v managementu počítačem
simulované firmy a zároveň pevné nervy, schopnost
týmové práce, komunikace i rychlého rozhodování.
Uzávěrka přihlášek je 18. března.

WEB SOUTĚŽE

Nejlepší JA Titan tým 2019
V letošním školním roce jsme opět připravili
tradiční soutěž NEJLEPŠÍ JA TITAN TÝM, ve které
si studenti středních škol mohou již 20. rokem
ověřit své znalosti z mikroekonomie, změřit síly se
svými konkurenty a vyhrát některou z atraktivních
věcných cen partnera soutěže HP. Propozice
akce najdete ZDE.

PŘIHLÁSIT SE

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. Akce je určená pro s tudenty s tředních škol. Více informací najdete Z DE.

REGISTROVAT SE

Workshopy prezentačních a
prodejních dovedností
V Praze 6. února a v Ostravě 12. února jsme
společně s naší absolventskou sítí JA Alumni
uspořádali workshopy pro studenty, které jim
pomohou s přípravou na blížící se veletrh
studentských firem.

Odborné praktické školení
pedagogů
Ve středu 20. února proběhl poslední blok školení
pro pedagogy, tentokrát se zaměřením na
Finanční řízení, Multimédia v prezentaci,
Prezentační dovednosti a Budování zákaznické
zkušenosti .

JA Czech v médiích v únoru
Vývoj paletek je běh, shodují se mladí
podnikatelé
Přečtěte si rozhovor se studentskou firmou Paletea z
České Třebové. Pětice studentů Vyšší odborné školy
a Střední školy technické se nezalekla a směle se
pustila do vlastního studentského podnikání.

Po padesátce zrychlit
Euro

Nehledejte lehké cesty
Týdeník Květy

Studenti IT se učí i rozvoji
kritického myšlení a
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