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Sporočilo za javnost,  

11. november 2014 

 

Izkustvena konferenca med najboljšimi na letošnjem forumu inovacij 

Izkustvena konferenca, ki jo je Združenje Manager junija letos soorganiziralo z InCo gibanjem Slovenije, je 

bila na Slovenskem forumu inovacij (SFI) 2014 uvrščena med najboljše. Inovacija, katere avtorica je mag. 

Violeta Bulc, bo predstavljena na  9. SFI 12. in 13. novembra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Izkustven 

pristop bo zaznamoval tudi MQ konferenco o inovativnem voditeljstvu, ki jo združenje prireja v petek 14. 

novembra, v Kristalni palači BTC.  

 

Inovacija Izkustvena konferenca je v izboru prejela 0,699 točk (za primerjavo: najvišje ocenjena inovacija 

je prejela 0,887 točk) in je bila tudi med najvišje uvrščenimi netehnološkimi inovacijami. 

 

Utemeljitev komisije: kompleksen koncept, ki dviguje učinkovitost učenja 

Izkustvena konferenca predstavlja inovativen pristop k izvajanju konferenc in usposabljanj z namenom 

doseganja večje učinkovitosti prenosa znanj in izkušenj na udeležence. Izvajalci konference pri tem 

uporabljajo in integrirajo različne tehnike in koncepte spodbujanja kreativnosti, ustvarjalnosti, timskega 

dela in podobno - vse v smeri povečanja učinkovitosti izvedbe konference in s tem povečanja uspešnosti 

pridobivanja novih kompetenc udeležencev.  

 

Kot je ocenila komisija, je predlagan koncept kompleksen, zahteva dobro pripravo in usklajenost 

izvajalcev, hkrati pa zagotavlja sproščenost in pozitivno naravnanost udeležencev. To je temelj, da ti 

prepoznavajo koristnost udeležbe na takšni konferenci. Prav tako je inovacija uporabna za širšo ciljno 

skupino. Pomeni nov način komuniciranja in podajanja vsebin različnim ciljnim skupinam, kjer učenje 

poteka preko izkustva (learning by doing). Udeleženci izkustveno doživijo vse podane snovi, primerne za 

osebnostno različne ljudi (kinestetike, vizualne…).  

 

V tem tednu tudi MQ konferenca za inovativno voditeljstvo 

Glede na kakovost letošnjih prijavljenih inovacij bo SPIRIT Slovenija, javna agencija, na letošnjem 

dogodku predstavila 47 izbranih inovacij, med njimi izkustveno konferenco.  Združenje Manager pa prav 

v tem tednu, v petek, 14. novembra, organizira MQ konferenco za inovativno  voditeljstvo, ki tudi 

vključuje izkustvene pristope k prenosu znanj. MQ konferenca 2014 je vsebinsko namenjena dvigu 

dodane vrednosti na podlagi poslovnega modeliranja (business modelling). Poleg novih imen med 

predavatelji - dr. Jaka Lindič, dr. Rok Stritar, Miša Lukić - bodo na konferenci nastopili nosilci uspešne 

poslovne preobrazbe treh podjetij: BTC, Plastika Skaza in Cosylab.  

 

Več o MQ konferenci: zdruzenje-manager.si 

Dodatne informacije in akreditacije na MQ konferenco:  

Edita Krajnović │040 488 040 │ komunikacije@zdruzenje-manager.si  

 

http://www.zdruzenje-manager.si/dogodki/mq-konferenca
mailto:komunikacije@zdruzenje-manager.si

