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Kratek pregled pogodbe EES

• Posodobljena različica dosedanje Campus pogodbe

• Namenjena izključno izobraževalnim ustanovam

• Enostavno štetje licenc – Desktop izdelki se 
licencirajo glede na celotno število 
predavateljev/osebja v celotni organizaciji (FTE):

▪ Educational desktop s Core CAL licenco: nadgradnja 
operacijskega sistema Windows, polno inačico 
programskega paketa Microsoft Office Professional Plus, 
pravice za dostop do strežnikov (licence CORE CAL)

• Širok nabor dodatnih izdelkov

• Možnost vključitve Office 365 spletnih storitev



Office 365 ProPlus za učence in dijake

Pretvorite ideje v 

profesionalne 

dokumente

Upravljajte s svojim 

časom in opravili

Izkoristite odlična 

analitična orodja
Spremenite ideje v 

učinkovite predstavitve
Zbirajte ideje na enem 

urejenem mestu

Komunicirajte in 

sodelujte s kolegi tudi 

kadar niste v istem 

prostoru

Ustvarjajte odlična 

gradiva in tiskovine
Sledite in poročajte o 

pomembnih 

informacijah



Office 365

50 GB 1 TB / 25 GB(1) šola.si Video

Prisotnost Komunikacija Sodelovanje Delo kjerkoli

(1) Študentom je na voljo 1 TB, zaposlenim pa 25 GB prostora.



Kako do programa Student Advantage in 

Office 365?

Zahteva za 
vključitev

Podpis 
pogodbe

Dostop do 
portala

Povabilo za 
Office 365

Vzpostavitev 
Office 365



Kako do programa Student Advantage?

•

•

•

•

•



SPREHOD PO OFFICE 365

Kaj je Office 365 v sliki in besedi



Prva prijava preko portala Oblak 365



Uvod v storitev Office 365



Elektronska pošta



Ostanimo organizirani



Vaša zasebna digitalna shramba



Vaši dokumenti na voljo kjerkoli



Osebna shramba v oblaku
Osebni dokumenti

Samostojno upravljanje

Javni oblak

Poslovna shramba v oblaku
Delovni dokumenti

Upravlja vaša šola

V sklopu storitev Office 365

Razlika med OneDrive in OneDrive



Kulturni dan

• Bliža se rojstni dan Franceta Prešerna, zato bodo 

na osnovni šoli Edusfera organizirali kulturni dan

• Trije scenariji, kjer lahko uporabite Office 365:

▪ Priprava kulturnega dne

▪ Oddaja in pregled izdelkov učencev

▪ Zbiranje odziva učencev



PRIPRAVA KULTURNEGA DNE

Sodelovanje med učitelji pri pripravi vsebin



Shrani v OneDrive za podjetje



Povabi k sodelovanju



Spremljajte delo drugih avtorjev



Pregled različic dokumenta



Trenutek nepazljivosti?



Uporaba v praksi?

• V stortvi OneDrive za podjetja ustvarimo zvezek 

OneNote in ga delimo s člani tima

• Vsi člani tima prispevajo ideje in oblikujejo 

končen predlog kulturnega dne

• Vodja projekta na podlagi končnega predloga 

pridobi potrditev ravnatelja in kulturni dan se 

lahko izvede



ODDAJA IN PREGLED 

IZDELKOV UČENCEV

Oblikovanje dokumentov v spletni različici Office



Ustvarimo nov dokument



PowerPoint Online



Veliko možnosti na spletu



Ko spletna različica ni dovolj



Deljenje s povezavo



V praksi?

• Učenec izdelek pripravi v programu PowerPoint 

in ga shrani v storitev OneDrive za podjetja ali pa 

ga tam kar ustvari in dokonča v programu 

PowerPoint

• Ko je pripravljen, ga preko povezave za urejanje 

deli z učiteljico slovenščine in učiteljem 

računalništva

• Učitelja predstavitev pogledata in predlagata 

popravke, ti pa so takoj vidni tudi učencu



ZBIRANJE ODZIVA UČENCEV

Ker je povratni odziv pomemben



Orodje za ustvarjanje anket



Videz ankete



Rezultati ankete



V praksi?

• Spletno anketo ustvarite storitvi OneDrive za 

podjetja

• Povezavo do nje delite z učenci in jih prosite za 

njihov odziv

• Po zaključku ankete analizirate odgovore



Kako naprej?

• Če še niste, spodbudite uvedbo Office 365 na 

vaši šoli

• Obiščite http://oblak365.si in poiščite namige za 

uporabo

• Ustvarjajte!

http://oblak365.si/


HVALA ZA POZORNOST

Morda vprašanje?


