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Naziv programa GOOGLE – ORODJE PRIHODNOSTI DRUŽBE 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Srednja ekonomska šola Ljubljana 

Tea Seliškar Otrin 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program vam bo omogočil osvojiti vse razsežnosti Googla. 

Elektronsko pošto - Gmail, shranjevanje dokumentov v 

»oblak« – Google Drive, brskalnik Google Chrome, stike, 

koledar, fotografije – Google +. Gre za vrsto dejavnosti, ki so 

dostopne, uporabne, enostavne in brezplačne. Znanje iz 

Googla priporočamo za zasebno in poslovno uporabo. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z javnim razpisom, številka 5442-153/2016/22 

objavljenim 31. 5. 2018, za izbor operacije »Izvajanje 

programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja v letih 2018–2022« je glavna ideja realizacije 

danega programa povečati vključenost zaposlenih v programe 

nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter 

izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, 

večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter 

osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Hkrati pa je 

cilj omenjenega JR kot tudi programa izboljšanje kompetenc 

zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in 

potrebami trga dela. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v 

okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: 

Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 

zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega 

dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine 

pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 

posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter 

spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 

svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; 

specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za 

zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga 

dela. 

Po podatkih iz Resolucije o Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–
2020, objavljeno dne 24. 10. 2013, sodi med Prvo prednostno 
področje: splošno izobraževanje odraslih - povečanje digitalne 



 
 
 
 

pismenosti in vključenost v informacijsko družbo ter 
povečevanje socialne vključenosti. Na osnovi česar dani 
program zasleduje prednostne cilje izobraževanja odraslih.  
 
RIS (Raba interneta v Sloveniji) je 30. 8. 2010 objavila - da 
so za izboljšanje obsega IKT znanj bodoče delovne sile nujni 
fleksibilnejši izobraževalni programi, ki se lahko prilagajajo 
hitrim spremembam v poslovnem okolju in na področju novih 
tehnologij. Več kot polovica (58 %) evropskih delodajalcev 
meni, da bi moral biti učni načrt že v osnovni in srednji šoli 
bolj osredotočen na IKT znanja. Za že zaposlene pa bi bilo 
potrebno zagotoviti programe vseživljenjskega učenja, ki bi jih 
podpirala in spodbujala vlada. Tovrstni programi vse bolj 
pridobivajo na pomenu predvsem zaradi staranja 
prebivalstva, saj je obseg mladih generacij, ki praktično 
odraščajo z IKT, premajhen za zadovoljitev potreb po delovni 
sili z IKT znanji. 
 
SURS je 24. 5. 2016 izdal publikacijo z naslovom E-veščine in 
digitalna ekonomija. E-veščine oz. digitalna pismenost so 
pomembna znanja, ki jih zahteva informacijska družba, oz. 
znanja, ki so potrebna za uporabo IKT (tj. vseh vrst 
računalnikov, prenosnih naprav, interneta itd.). V letu 2015 je 
bilo med  16–74 let starimi osebami 28 % takih, ki so bile brez 
e-veščin (25 % moških in  29 % žensk). Visoka stopnja uporabe 
IKT in digitalizacija sta glavna elementa digitalne ekonomije 
(Vir: SURS, 15. 7. 2016). Na osnovi česar želimo poudariti, da 
ima dani program zelo pomembno vsebino in poslanstvo. 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, 
spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju 
neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v 
postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s 
čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo 
specialna znanja za delo na posameznih delovnih mestih. 
Poudarek je na udeležencih, ki imajo le osnovna  znanja za 
delo z računalnikom in internetom, so manj kompetentni za 
delo v digitalnih okoljih in potrebujejo osnovne veščine za 
učinkovito elektronskom komuniciranje, in lažje vključevanje 
v delovne procese ter tako razširijo svoje zmožnosti 
digitalnega komuniciranja. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenosti (ne glede na to ali je polovični ali polni 
delovni čas). 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Temeljni namen programa je namenjen poglabljanju in 

razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in 



 
 
 
 

spretnosti ter poklicnih zmožnosti. 

Cilj programa je udeležencem predstaviti Googlove storitve in 

jih naučiti, kako si organizirati svoje delo v službi in doma, 

predvsem pa jih seznaniti z vsemi dodatnimi uporabnimi 

razsežnostmi, za katere do danes niso imeli časa, znanja in 

volje, da bi jih preučili, kot so Google Drive, Gmail in stiki, 

Google Foto, Viber, Canva, Fotor in drugo. 

Obseg programa (skupno št. ur) 50 ur 

Od tega 10 ur prilagajanje predznanju udeležencev 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 20    

Praktični del (št. ur) 30    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

    

Pogoji za končanje 

programa 
80  % prisotnost in praktični preizkus pridobljenega znanja 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa GOOGLE DRIVE 

GOOGLE CHROME 

GMAIL 

GMAIL STIKI 

GOOGLE KOLEDAR 

GOOGLE FOTO  

GOOGLE +  

FOTOR  

CANVA  

VIBER 

VARNOST NA SPLETU 

Kompetence, pridobljene s 

programom 
- Pridobi znanja za e-komunikacijo 

- Pridobi znanja za oblačne storitve 

- Razvija in uporablja pridobljena znanja za urejanje, 

arhiviranje in posredovanje slik ter dokumentov 

- Ureja stike in jih razvršča v skupine 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 
- Napredna uporaba sledečih Googlovih produktov: 

GOOGLE DRIVE 

GOOGLE CHROME 

GMAIL 



 
 
 
 

GMAIL STIKI 

GOOGLE KOLEDAR 

GOOGLE FOTO idr. 

+ FOTOR + CANVA + VIBER 

- Uspešna komunikacija tako v službi kot doma s 

pomočjo Googla 

- Uporablja spletne programe pri izdelavi oziroma 

oblikovanju promocijskega tiskanega gradiva (poster, 

plakat, vizitke, …) 

- Z oblačnimi storitvami arhivira vse pomembne 

dokumente 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

- Upošteva varnost na spletu 

- Upravlja svoje delovne obveznosti s pomočjo Google 

Koledarja 

- Vodi arhiv dokumentov v Googlovem oblaku 

- Zna kreirati dokumente v Googlovem oblaku, jih deliti 

in sooblikovati s sodelavci 

- Izdela lične promocijske izdelke (poster, oglas, itd.) 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

Prilagoditev predznanju udeležencev 5 ur 

GOOGLE DRIVE – 5 ur 

GOOGLE CHROME – 5 ur 

GMAIL – 8 ur  

GMAIL STIKI - 5 ur 

GOOGLE KOLEDAR – 2 uri 

GOOGLE FOTO – 2 uri 

GOOGLE + - 2 uri 

FOTOR – 2 uri 

CANVA – 6 ur 

VIBER – 6 ur 

VARNOST NA SPLETU – 2 uri 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

- Visokošolska ali višješolska znanja s področja 

računalništva 

- Visokošolska ali višješolska znanja s področja 

ekonomije, komunikologije ali drugo 

Spremljanje izvajanja 

programa  
Lista prisotnosti in dnevnik izvajanja programa 

Evalvacija Evalvacija programa na podlagi metodologije in 

evalvacijskih vprašalnikov, pripravljenih v okviru 

projekta Munera 3.  

 

 



 
 
 
 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  28.9.2018 DA / 

Svet zavoda potrdil 27.9.2018 DA / 

 


