PONEDELJEK, 1. OKTOBER 2018
08.00-09.00 Sprejem udeležencev in registracija
9.00-10.30 Kako smo lahko večno »otročje zvedavi in radovedni« *
Viktor Lenart, direktor podjetja Grow Group
10.30-11.00 Čas za osvežitev & kavo
11.00-12.00 Izobraževanje 5.0- Kako se bomo učili v prihodnosti?
Franc Dolenc, direktor podjetja MiTeam
12.00-12.45 Kako najti čas za izobraževanje ?
Nataša Brunec, direktorica franšize za delavnice GTD®
12.45-13.45 Kosilo
13.45-15.00 MiniHackathon: Ustvarjamo izobraževanje s 5 zvezdicami
Ekipa CorpoHub
15.00-15.30 Odmor
15.30-17.00 MiniHackaton: Ustvarjamo izobraževanje s 5 zvezdicami
Ekipa CorpoHub
20.00
Igrificirano iskanje večerne zabave
20.30
Večerno druženje

TOREK, 2. OKTOBER 2018
08.30-09.00 Kava & jutranje druženje
09.00-09.30 Kaj se lahko naučimo od startup sveta?
Jernej Pangeršič, direktor podjetniške pospeševalnika Katapult
09.30-10.00 Online študij in prakse v podjetjih?
Jasna Dominko Baloh, direktorica Poslovne skupine DOBA
09.30-10.30 Izobraževanje 21. stoletja – razvoj, networking, izkušnje, izzivi
in potovanje
10.30-11.00 Čas za osvežitev
11.00-11.15 Prihodnost ni daleč: digitalni center Triglav Lab
Sara Vehovec, vodja tehnološko inovativnega digitalnega centra
Triglav Lab
*Predavanje bo potekalo v angleškem jezik. pravico do sprememb v programu. Manjkajoči
predavatelji bodo objavljeni naknadno. *Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku

11.15-12.45 Nordijski edu-larp: napredne igre vlog za razvoj ključnih kadrov
Blaž Branc, direktor podjetja Baltazar marketing
12.45-13.45 Kosilo
13.45-14.45 Kaj vaši zaposleni menijo o izobraževanju- dodatna dolžnost,
priložnost ali nagrada?
Mirjana Mladič, predstavnica odgovorna za razvoj kadrov pri
podjetju Mikro+Polo d. o. o.,
Lea Šmigoc, HR Business Partner in koordinatorka za razvoj in
izobraževanje pri podjetju Telekom Slovenija d. d.,
Erika Bogataj in Eva Cvelbar Primožič, služba za kadre,
Kolektor d.o.o.
14.45-15.15 Okrogla miza: »Izobraževalni budget kot investicija in ne
strošek«
Mirjana Mladič, predstavnica odgovorna za razvoj kadrov pri
podjetju Mikro+Polo d. o. o.,
Lea Šmigoc, HR Business Partner in koordinatorka za razvoj in
izobraževanje pri podjetju Telekom Slovenija d. d.,
Erika Bogataj, služba za kadre, Kolektor d. o. o.
Pogovor bo vodila: Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za
kadrovsko področje, Kolektor d. o. o. in kadrovska managerka leta
2018
15.30-15.45 Zaključek konference

Več informacij o konferenci, predavateljih in vsebinah najdete na www.edutainment.si

*Predavanje bo potekalo v angleškem jezik. pravico do sprememb v programu. Manjkajoči
predavatelji bodo objavljeni naknadno. *Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku

