
 
                                                                                                                                                                                                                                       

Sporočilo za javnost 

 

Prvi pilotni projekt v Sloveniji: 

Comtrade z novo platformo za m-učenje podprl mednarodno poletno šolo  

IEDC-Poslovne šole Bled 

 

Bled, 29. junij – 8. julij 2016 - Že 22 let 

zapored je IEDC-Poslovna šola Bled od 

konca junija pa do sredine julija 

pomembno mednarodno srečevališče za 

mlade, ki želijo poglobiti svoje 

managersko znanje in se vključiti v 

mednarodno mrežo diplomantov IEDC-

Poslovne šole Bled. Danes se je na Bledu 

tako pričela mednarodna poletna šola 

'Management za mlade managerje'.  V 

sklopu dvotedenskega študija bo 82 

mladih perspektivnih vodij iz uglednih 

domačih in tujih podjetij iz 21 držav 

imelo priložnost, da prvi v Sloveniji 

preizkusijo platformo za m-učenje TeslaEDU, ki so jo razvili v podjetju Comtrade. TeslaEDU 

omogoča študentom dostop do večpredstavnostnih vsebin in gradiva, neposreden dostop do 

profesorjev in ostalih udeležencev, elektronsko ocenjevanje itd. 

 

IEDC-Poslovna šola Bled, ki letos praznuje 30. obletnico svojega delovanja,  je gibalo sprememb na 

področju razvoja managementa. Pri nenehnem inoviranju v učnem procesu redno sodeluje s 

številnimi mednarodnimi partnerji. Letos se je vključila v pilotni projekt s področja elektronsko 

podprtega izobraževanja. Udeleženci poletne šole IEDC-Poslovne šole Bled bodo imeli ekskluzivno 

priložnost, da prvi v Sloveniji preizkusijo platformo za m-izobraževanje, ki jo je razvilo podjetje 

Comtrade, imenovano TeslaEDU. 

Platforma TeslaEDU v učni proces vpeljuje mobilno dimenzijo in povezuje novodobne komunikacijske 

kanale. Omogoča enostavno distribucijo in dostop do večpredstavnostnih študijskih vsebin in gradiv, 

neposredno povezavo in komunikacijo med študenti in profesorji, nudi pa tudi prostor za projektno 

sodelovanje in povezovanje. Platforma TeslaEDU, ki je nameščena na tabličnih računalnikih, prav tako 

omogoča preverjanje znanja in spremljanje napredka, tako s strani študenta kot profesorja, kar 

spodbuja interakcijo in s tem omogoča še večjo učinkovitost študijskega programa.  

Prof. dr. Danica Purg, direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled: »Nenehno stremimo k razvoju 

inovativnih pristopov v managerskem izobraževanju. Kljub temu, da ostajamo zvesti načelu, da je za 

razvoj kompetenc, povezanih z voditeljstvom in organizacijsko kulturo, v učnem procesu nujen osebni 

stik, vpeljujemo nove tehnologije kot je denimo platforma TeslaEDU. S pomočjo le-te želimo 

udeležencem nuditi še boljšo uporabniško in učno izkušnjo, pri čemer pa je pomemben vidik tudi 



 
trajnostni razvoj. Že majhni koraki, kot je omogočanje dostopa do študijskega gradiva prek 

tehnološke platforme, v nasprotju z okolju manj prijaznim tiskanjem, so koraki v pravo smer.«  

Viktor Kovačević, direktor Comtrade Digital Services: »Bogat nabor funkcionalnosti, zmogljiva 

infrastruktura, enostavnost namestitve in odlično oblikovan uporabniški vmesnik sestavljajo izvrstno 

in stroškovno učinkovito platformo za m-učenje tako za izobraževalne institucije kot tudi podjetja in 

korporacije. Tehnologija in inovacije spreminjajo svet in generacije, ki prihajajo, zahtevajo 

popolnoma drugačne pristope tudi v procesu učenja. S TeslaEDU platformo sledimo novim 

dognanjem  in postavljamo smernice za izobraževalno industrijo, ki je tako kot veliko drugih tudi na 

pragu digitalne transformacije. V podjetju Comtrade Digital Services podjetjem pomagamo do 

hitrejših inovacij in rešitev, ki pripomorejo k vpeljavi novih poslovnih modelov, primernih za digitalni 

svet.«  

 
Več informacij: 

 
Lučka Čokl Preis 

Vodja marketinga, Comtrade Digital Services 
lucka.cokl@comtrade.com 

tel.: +386 4 12 89 259 
 

Tonja Blatnik 
Vodja korporativnega komuniciranja, IEDC-Poslovna šola Bled 

Tonja.blatnik@iedc.com 
tel.: +386 4 57 92 543 

 
*** 
O podjetju Comtrade Digital Services 
Comtrade Digital Services je ponudnik strateških storitev razvoja programske opreme. Podjetjem pomaga preobraziti 
njihove poslovne modele z inovativno tehnologijo, pri čemer jim pomagamo, da se uspešno soočijo s sodobnimi poslovnimi 
izzivi, izpeljejo digitalno transformacijo in postanejo vodilni ponudniki v svoji panogi. 
 
Comtrade Digital Services je zaupanja vreden razvojni partner za nekatera najbolj priznana podjetja in zagotavlja celovite 
tehnološke izdelke in rešitve za najrazličnejše panoge, kar vključuje vladne in finančne ustanove, zdravstvo, logistiko, 
področje mobilnosti in potovanj ter izobraževanje.  
www.comtrade.com   
 

O IEDC-Poslovni šoli Bled 

IEDC-Poslovna šola Bled, ustanovljena leta 1986, je najbolj mednarodna in inovativna poslovna šola v srednji in vzhodni 

Evropi. Je pomembno poslovno srečevališče in ustvarjalno okolje, ki managerje in voditelje spodbuja k razvoju in 

ustvarjalnemu razmišljanju. Od ustanovitve se je na šoli izobraževalo več kot 77.000 udeležencev iz 85 držav.  

O mednarodni poletni šoli Management za mlade managerje 

Mednarodna poletna šola 'Management za mlade managerje' (Young Managers Program) je  zasnovana tako, da udeleženci 

skozi predavanja, študije primerov iz prakse, delo v majhnih skupinah, igranje vlog in podobno, izkusijo, kaj pomeni 

vodstvena vloga, ter pridobijo potrebna znanja in spretnosti, da lahko to vlogo v podjetju pozneje tudi samozavestno 

prevzamejo. Šola traja 11 dni, od 28. junija do 8. julija 2016. Program zagotavlja prenos vrhunskih znanj in voditeljskih 

spretnosti, zlasti timskega dela, pri tem združijo moči profesorji IEDC-Poslovne šole Bled in znani profesorji z vodilnih tujih 

poslovnih šol.  

Letos se poletne šole Management za mlade managerje udeležuje 82 mladih perspektivnih vodij (povprečna starost je 31 

let) iz 21 držav, in sicer: Albanije, Afganistana, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Francije, Hrvaške,  Italije, Kitajske, 

Koreje, Latvije, Makedonije, Nemčije, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Turčije, Velike Britanije, ZDA in Združenih 

arabskih emiratov.  
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