
Miquel Lladó je profesor strateškega managementa in vodenja na Univerzi v Barceloni, ter avtor

številnih knjig, med njimi tudi prve v slovenščini z naslovom "Zaljubiti se v prihodnost – zapiši sam

svojo prihodnost!". Je gostujoči predavatelj na IEDC poslovni šoli na Bledu. Profesor s svojim delom

želi navdihniti podjetja, predvsem živilska, k inovativni prihodnosti.

7 kompetenc za krepitev inovativnosti ali Zaljubiti se v prihodnost je predavanje, ki bo
poskrbelo, da bodo vaši poslušalci navdušeni, saj se boste naučili podrobnosti, ki vplivajo na
uspešno predajo znanja… hkrati pa jim bo vaš učni predmet ostal v spominu kot eden najboljših.

Srečanje bo potekalo v sredo, 12. oktobra 2022 s pričetkom ob 14:30, v Ljubljani na GZS, v
dvorani A.

Pridružite se brez dvoma!

Pridobite pa tudi:

Od avtorja podpisano knjigo v slovenščini z naslovom "Zaljubiti se v prihodnost – zapiši sam svojo
prihodnost!".

Dostop do EntreCompFood skupnosti, za izmenjavo izkušenj z isto mislečimi akademiki, se
povezujete, mrežite in zabavate. 😊

Potrdilo o udeležbi.

Na predavanju »7 kompetenc za krepitev inovativnosti« boste izvedeli, katere kompetence so ključne in

kako jih spodbujati pri vaših študentih ali učencih, da bodo po zaključenem izobraževanju pripravljeni

vstopiti na trg dela opolnomočeni s kompetencami za življenje. V tehnološko hitro razvijajočem se svetu je

še kako pomembno vseživljenjsko učenje in pripravljenost na osebni razvoj ter pogost prehod izven cone

udobja.   

https://www.miquel-llado.com/
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Obrazec/7-kompetenc-za-krepitev-inovativnosti-Miquel-Llad%c3%b3
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Obrazec/7-kompetenc-za-krepitev-inovativnosti-Miquel-Llad%c3%b3


Ura Program

14:00 Registracija - priložnost za mreženje z govorcem in kadroviki iz živilskih podjetij

14:30  Uvodni nagovori

Aktivnosti na področju kadrov 

Tina Buh (GZS-ZKŽP)

predsednik Odbora za razvoja človeških virov na GZS-ZKŽP

Rezultati EntreCompFood projekta

dr. Urška Pivk Kupirovič (GZS-ZKŽP), vodja projekta EntreCompFood

izr. prof. dr. Mojca Korošec, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

15:00 7 kompetenc za krepitev inovativnosti (v angleščini)

Miquel Lladó, avtor knjige »Zaljubiti se v prihodnost« 

16:30 Predviden zaključek

Zakaj se udeležiti predavanja? 

Že predavate, ampak bi si želeli svoja predavanja popestriti z vajami in aktivnostmi, ki bodo spodbujale
razvoj kompetenc potrebnih za uresničevanje idej?

Želite svoj učni predmet spraviti na višji nivo in požeti val navdušenja?

Želite mladim približati kompetence pomembne za podjetništvo, ki so ključne za odkrivanje priložnosti za
uresničitev svojih idej, ter s tem prispevati k družbenemu razvoju?

PRIJAVITE SE.

Srečanje bo potekalo v sredo, 12. oktobra 2022 s pričetkom ob 14:30, v Ljubljani na GZS, Dimičeva

ulica 13, dvorana A.

Svojo prisotnost, prosimo, potrdite preko e-prijavnice, zaželjeno najkasneje do 6.10. 2022.

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

V upanju, da se srečamo in še bolje spoznamo vas lepo pozdravljamo.

dr. Urška Pivk Kupirovič,
vodja evropskega projekta EntreCompFood

Za več informacij o dogodku se lahko obrnete na urska.pivk.kupirovic@gzs.si.

https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Obrazec/7-kompetenc-za-krepitev-inovativnosti-Miquel-Llad%c3%b3
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Obrazec/7-kompetenc-za-krepitev-inovativnosti-Miquel-Llad%c3%b3
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/746128


Bodite obveščeni in spremljajte

 - EntreCompFood - Spodbujanje podjetništva v agroživilstvu

Projektni partnerji

Vsebina tega vabila predstavlja zgolj stališča avtorjev in je izključno njihova odgovornost in ni nujno, da odraža stališča Izvajalske
agencije za mala in srednje velika podjetja ali katerega koli drugega organa Evropske unije. Evropska komisija in Agencija ne sprejemata
nobene odgovornosti za uporabo vsebovanih informacij.

We will treat your data with the utmost care. For more information, please read our Privacy Policy. If you would like to update your preferences or unsubscribe, please click here.

https://www.gzs.si/entrecompfood
https://www.linkedin.com/company/entrecompfood-project/
https://twitter.com/CompEntre
https://www.youtube.com/channel/UCNOGvZCjhx5kVaI4tYWbPSA
https://eng.gzs.si/vsebina/Privacy-Policy
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/[Unsubscribe_Link]

