
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Uporabno računalništvo  

Področje Tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti, 

Elektro in računalniška šola 

Nino Golčman, dipl. izob. računalništva (UN) in dipl. izob. 

matematike (UN)  

Petra Ramšak, univ. dipl. ekon 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program Uporabno računalništvo za učitelje zajema teme s 

področja načrtovanja in realizacije dinamičnega pouka, 

varnosti na spletu, socialnih omrežij in njihove uproabnosti pri 

pouku, sodelovanja učiteljev in dijakov preko spleta, daje  pa 

tudi smernice o možnostih za nadaljnje izobraževanje na 

omenjenem področju.  

Predavatelja bosta prikazala množico uporabnih brezplačnih 

spletnih aplikacij, ki jih lahko učitelji uporabijo pri delu v 

razredu. Izdelava filmčkov, posterjev, anket je preprosta, če 

veš, katero orodje uporabiti. S tem bodo ure za učence in 

dijake bolj zanimive, privlačne in sodobne, kar bo zagotovo 

vplivalo na kakovost pouka. Predavatelja bosta izbirala 

aplikacije, ki so preproste za uporabo in dajejo dobre 

rezultate.   

Predavanje je namenjeno tako tistim, ki jim sodobna 

informacijska tehnologija  vzbuja “strah”, kot posameznikom s 

srednje dobrim računalniškim znanjem, ki pa še ne poznajo 

orodij za vnos digitalnih vsebin v pouk.  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Program usposablja ter izboljša kompetence učiteljev zaradi 
potreb na področju  dela ter osebnega razvoja in delovanja v 
sodobni družbi. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
- vsi zaposleni v VIZ 
- delavci v vrtcu, osnovnih šolah in srednjih šolah 

... 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Google račun, office 365 račun, dostop do spleta, brskalnik 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Izboljšati kompetence na področju digitalne pismenosti. 

Izboljšati znanja in spoznati orodja ter aplikacije, ki bodo 

olajšala delo vsem zaposlenim v VIZ. 

Zagotoviti znanja o varnosti na spletu, ki ga bodo zaposleni 

širili med svoje sodelavce, dijake in učence.  



 
 
 
 

Zagotoviti znanja za večjo interaktivnost pouka  in 

sodelovanja z uporabo  Moodla in ostalih sorodnih aplikacij.  

Navdušiti zaposlene za nadaljnje samostojno izobraževanje. 

Obseg programa (skupno št. ur) 64 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 25    

Praktični del (št. ur) 35  4  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnoti 

 Lista 

prisotnoti 

 

Pogoji za končanje 

programa 

Projektna naloga, evalvacijski vprašalnik 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Varnost na spletu - varno brskanje, 

gesla…Storitve v »oblaku« - DropBox, 

Onedrive) 

 Priprava in oblikovanje slik in letakov – posterji, 

vabila, letaki  

 Popestritev pouka z digitalno animacijo - kratki 

animirani filmčki, predstavitve... 

 Interaktivni pouk  - ankete, kvizi, glasovanja  

 Spletna učilnica  

 Aplikcije “za vsak dan” - prenos velikih datotek, 

prenos zvoka in slike preko spleta, iskanje 

vsebin na določeno temo 

 Izobraževanje na spletu – portali z 

izobraževalnimi vsebinami  

 Socialna omrežja in personal branding – 

uporabnost socialnih omrežij, blog, Facebook, 

Instagram...  

 Spletno nakupovanje – nakup blaga, storitev, 

“počitnic” na spletu, varnost in način 

plačevanja  

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Poznati varnostne elemente na spletu 

Poznati orodja za online sodelovanje in jih znati 

uporabljati 

Pripraviti interaktivne vsebine za pouk (filmi, slike, 

ankete...) 

Spoznati pomen socialnih omrežij in njihovo uporabo 

Varno in preudarno spletno nakupovati 

Poznati načine za nadaljnje samostojno izobraževanje 



 
 
 
 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Poznati varnostne elemente na spletu 

Poznati orodja za online sodelovanje in jih znati 

uporabljati 

Pripraviti interaktivne vsebine za pouk (filmi, slike, 

ankete...) 

Spoznati pomen socialnih omrežij in njihovo uporabo 

Varno in preudarno spletno nakupovati 

Poznati načine za nadaljnje samostojno izobraževanje 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Digitalna pismenost 

Učenje učenja 

Samoiniciativnost in podjetnost 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 Varnost na spletu (4 ure) 

 Storitve v »oblaku (8 ur) 

 Priprava in oblikovanje slik in letakov (8 ur) 

 Popestritev pouka z digitalno animacijo (8 ur) 

 Interaktivni pouk (6  ur) 

 Spletna učilnica (8 ur) 

 Aplikacije “za vsak dan” (4 ure) 

 Izobraževanje na spletu  (4 ure) 

 Socialna omrežja in personal branding  (8 ur) 

 Spletno nakupovanje (6 ur) 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

7. stopnja, Univerzitetna izobrazba iz ekonomije, univrezitetna 

izobrazba s področja računalništva, univrezitetna izobrazba s 

področja matematike. 

Pedagoško andragoška izobrazba 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  8.10.2018 DA  

Svet zavoda potrdil 31.8.2018 DA  

 


