
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2018–2022 

 
Program: Neformalni izobraževalni programi za odrasle; sklop računalniško digitalno 
opismenjevanje (RDO) 
 
Ime programa: Sodobna orodja za delo na daljavo  
 
Trajanje programa: 40 ur 
 
Ciljna skupina: odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so nižje izobraženi (vključno z ISCED 3, 
srednje splošno in strokovno izobraževanje) in manj usposobljeni odrasli s poudarkom na 
starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. So manj 
kompetentni na področju dela na daljavo in želijo izboljšati znanje orodja za delo na daljavo. 
 
Cilji programa:  

Seznanitev s programi za delo na daljavo. Samostojna uporaba orodij s pomočjo praktičnih vaj. 

 
Vsebine programa: 
 

– Orodja Microsoft 
– OneDrive – shranjevanje podatkov v oblaku 
– Forms – izdelava obrazcev, anket in preizkusov znanja 
– Word, Excel in PowerPoint online – verzije priljubljenih pisarniških programov 

v brskalniku 
– Teams – videokonferenčni klici z uporabo pametnih naprav (telefoni ali 

tablice) oz. računalnika (šolski ali službeni račun) 
– Orodja Google 

– Google Drive – shranjevanje podatkov v oblaku 
– Forms – izdelava obrazcev, anket in preizkusov znanja 
– Google Meet – videokonferenčni klici 
– Zoom – videokonferenčni klici 

– WeTransfer – brezplačni način za pošiljanje velikih datotek po vsem svetu 
– Grammarly – brezplačni asistent za pisanje v tujih jezikih 
– Canva – orodje za izdelavo različnih dizajnov (vabila, kartice, naslovnice …) 
– TeamViewer – programska oprema za podporo pri delu na daljavo 
– Kahoot – orodje za ankete »v živo« 
– Izrezek in skica – orodje za pametno izrezovanje slik zaslona 

https://spletnik.si/blog/9-brezplacnih-orodij-za-uspesno-organizacijo-dela-na-daljavo/#4_WeTransfer_%E2%80%93_najpreprostejsi_brezplacni_nacin_za_posiljanje_velikih_datotek_po_vsem_svetu
https://spletnik.si/blog/9-brezplacnih-orodij-za-uspesno-organizacijo-dela-na-daljavo/#7_Grammarly_%E2%80%93_brezplacni_asistent_za_pisanje_v_tujih_jezikih
https://spletnik.si/blog/9-brezplacnih-orodij-za-uspesno-organizacijo-dela-na-daljavo/#8_Canva_%E2%80%93_brezplacno_poskrbite_za_brezhiben_dizajn
http://www.teamviewer.com/en/index.aspx
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– Microsoft Whiteboard – digitalna bela tabla 
– Viber, WhatsApp, Facebook Messenger in Skype – orodja za videotelefonijo 

 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 
Udeleženci bodo poznali aplikacije za delo na daljavo. Znali bodo izbrati aplikacijo, ki je za 
njih najboljša.  Razumeli bodo namen uporabe spletnih aplikacij. 
 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi, pri konzorcijskih partnerjih in/ali v 
organizacijah, iz katerih bodo udeleženci programa.  
Usposabljanje se bo izvajalo do 2-krat tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma v 
popoldanskem času, po predhodnem dogovoru z delodajalci deloma tudi v dopoldanskem 
času.  
 
Število udeležencev v skupini: 13–15. 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o 
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine. 
 
Dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018–2022 sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, zato so programi za 

podjetja in udeležence BREZPLAČNI. 

 
 

 


