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Další rozjetý vlak studentských podnikatelských nápadů
V listopadovém čísle se dočtete o rozjetém vlaku v podobě všech našich
projektů. Jsme hrdí na velký počet přihlášených týmů mladých nadějných
podnikatelů, kteří se zapojili do vzdělávacího programu JA Studentská Firma. V
této době již ve většině případů mají jasno, jakým směrem se bude jejich
podnikání ubírat. 68 novopečených ředitelů jsme proto proškolili v rámci dvou
speciálních workshopů, kde získali know - how, potřebné pro fungování a rozvoj
jejich nově vznikajících firem. Pokračujeme také ve vzdělávání učitelů. Čeká nás
24 hodinový maraton pro mladé programátorské talenty - soutěž Junior
Hackathon 2018. Už se moc těšíme na výsledné aplikace a hlavně na nové
podnikatelské nápady našich JA Studentských Firem.
Příjemné počtení vám přeje tým JA Czech a partneři JA Czech.

Ocenění TES Award letos putovalo do Hradce Králové
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Hradec Králové získala společně s dalšími šestnácti
evropskými středními školami prestižní ocenění TES Award (The Entrepreneurial
School Award). Ocenění je každoročně udělováno školám, které aktivně
podporují podnikatelské vzdělávání studentů. Moc gratulujeme!
Více info

Proškolili jsme 68 leaderů studentských firem
68 novopečených ředitelů studentských společností se zúčastnilo speciálního
Workshopu ředitelů JA Studentských Firem zapojených do vzdělávacího
programu JA Studentská Firma. Středoškoláci ze škol z celé republiky získali na
know - how, potřebné pro fungování a rozvoj jejich nově vznikajících firmiček.
Více info

JA Učitel podnikání - rozvíjíme dovednosti
učitelů a propojujeme je s praxí

Nový vzdělávací program
pro učitele

Školení pro učitele:
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Junior Hackathon - poslední 2 volná místa!
Poslední 2 týmy se ještě mohou přihlásit na soutěž Junior Hackathon 2018,
nejpozději však do 15. 11. 2018. Pokud se soutěžícím podaří vytvořit zajímavou
a funkční aplikaci, mohou se zapojit do speciální soutěžní kategorie "Studentská
aplikace", která je součástí našeho celoročního vzdělávacího programu JA
Studentská Firma. Získají tak možnost pravidelné konzultace s odbornými
mentory ze společnosti AT&T, kteří jim
pomohou aplikaci vypilovat k
dokonalosti. Navíc získají možnost probojovat se až na evropské finále soutěže
"30th JA Europe Company of the Year Competition", které se letos uskuteční 3.5. 6. 2018 ve francouzském Lille.
Více info

Projekt SIR nebojte se
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sociální oblasti

Projekt Aspire řada zajímavých
workshopů

Nebojte

Aspire

se

podnikání! Zapojte
do
soutěže

V rámci projektu AT&T

sociálního
se

mezinárodní
"SOCIAL

jsme

pro

vás

připravili řadu zajímavých
workshopů.
propojit

Cílem

je

studenty

s

Projekt Můj
první milion - od
nápadu k
milionu
Jsme partnery programu
Můj první milion. Jeho
cílem

je

nasměrovat

účastníky
na

reálný

INNOVATION
RELAY"
(SIR). Tento projekt je

odborníky z AT&T tak,
aby získali praktické

byznys, poskytnout jim
exkluzivní
kontakty,

tradičně

zkušenosti,

podílet se jejich růstu a

tvorbu
nápadů,

zaměřen

na

podnikatelských
které

pomoci

mohou

které

jim

pomohou lépe uspět v

podpořit

jejich

zviditelnění.

budoucí kariéře.

jejich
Podstatou

řešení

Studenti se naučí řadu

akceleračního programu

problémů, nebo potřeby
v
oblasti
sociální,

technických i měkkých
dovedností a budou mít

je zpracování projektu a
jeho rozvoj za pomoci

vzdělávací

či

příležitost

odborných mentorů, a

environmentální

v

zkušenosti

získat
s

to

úspěšných

našem okolí. Partnerem

profesionálním

podnikatelů i odborníků

projektu je společnost

prostředím a díky tomu

nejen

NN Group zabývající se
především

si i lépe představit svou
budoucí roli v kariéře.

kraje. Tento
projekt

zajímavý
realizuje

Technologické

Inovační

pojišťovnictvím
správou

investic.

a
Své

Více info

ze

Zlínského

Centrum Zlín.

služby nabízí ve více než

Více info

18 zemích.
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Odkup iPadů – udělejte si na
Vánoce radost!
Využijte naši nabídku možnosti odkupu iPadů mini
s Retina displejem za bezkonkurenční ceny!
Více info

7. ročník veletrhu pro
JA Studentské Firmy
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Pro letošní rok vznikla na facebooku
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Junior Achievement v médiích

Vzdělávací program
JA Studentská Firma
startuje mladým
lidem úspěšnou
kariéru
Více info

Jak přemýšlí a
pracuje Petr
Andrýsek se
Socialsharks

Pozvánka pro
pedagogy na seminář
Projektová výuka na
příkladu programu JA
Studentská firma

Více info
Více info
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