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Čas zúročení celoroční píle
Dubnové číslo newsletteru je věnováno vrcholícím přípravám na soutěžní veletrh JA
STUDENTSKÁ FIRMA ROKU, který se uskuteční již 12. dubna v pražské Galerii Harfa. JA
Firmy zde budou moci zúročit své celoroční úsilí. Dočtete se o EE-Hub Roundtable debatě
o možnostech vzdělávání mladých lidí k podnikavosti a také o nejzajímavějších projektech
JA Social Innovation Relay (JA SIR), do kterého se zapojilo celkem 146 studentů ve 45
týmech. Březen byl pestrý i na workshopy v AT&T, kde jsme v tomto měsíci uskutečnili
celkem tři vzdělávací akce.
Příjemné počtení vám přeje tým JA Czech a partneři JA Czech

Předseda vlády se zúčastní veletrhu JA
Firem
Záštitu nad letošním veletrhem JA STUDENSTKÁ
FIRMA ROKU převzal předseda vlády České republiky
Andrej Babiš a Velvyslanectví USA v Praze. Akce je
otevřená veřejnosti, vstup je zdarma. Své podnikatelské
dovednosti a síly přijede poměřit 40 studentských JA
Firem v doprovodu svých vyučujících.
Více info
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Účastníci workshopu Soft
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Akreditované školení učitelů – Výchova k
podnikavosti
Všechny pedagogické pracovníky srdečně zveme na školení „Výchova k podnikavosti“ dne
9. května do v pražského Paláce Adria. Cílem akce je seznámit Vás s našim stěžejním
ročním školním programem JA Firma a předat Vám základní praktické informace o výuce
reálného podnikání studentů ve školách.
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Junior Achievement v médiích

Studenti hotelovky se dostaly
v Praze na stupně vítězů
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Studentská firma má úspěch

Rozhovor Martin Smrž
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Zlínský Barcamp
Podnikáte nebo uvažujete o tom, že rozjedete vlastní byznys? Potom je právě pro Vás
určen zlínský Barcamp, který se uskuteční 21.4. v Baťově institutu!
Více info
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