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Kaj je Cisco omrežna akademija? 

 je mednarodna institucija, ki promovira omrežne 

tehnologije in letno združuje preko 1.000.000 učečih iz 

celega sveta 
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…je mednarodna institucija, ki 

 temelji na nudenju osnovnih izobraževanj 

 CCNA 

 CCNA Security 

 CCNP Routing & Switching 
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 ki so dostopna vsakomur: 

 srednje šole,  

 poklicne šole,  

 fakultete,  

 izobraževalni zavodi, 

 dodatno izobraževanje 



…je mednarodna institucija, ki 

 nenehno presega standarde pri razvoju izobraževalnih 

vsebin in orodij. 
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…je mednarodna institucija, ki 

 združuje pestro raznolikost regionalnih in lokalnih institucij 

celega sveta ter jim zaupa odgovornost organizacije 

akademije. 

 

 Samo-organiziranost in hierarhična struktura omogočata 

akademiji: 

 fleksibilnost,  

 razširljivost in 

 široke možnosti razvoja posameznih ekip = visoka motiviranost ekip 
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…je mednarodna institucija, ki 

 se omogoča, da se “abecede” omrežnih tehnologij ljudje 

naučijo dovolj zgodaj in 

 Kdaj je dovolj zgodaj? <35?, <30?, <25?, <20? 

 

 omogoča razvoj mladih v inštruktorje. 

 visoko motivirani in delavni študentje 

 trajno obvladovanje strokovne vsebine 

 že pred diplomo pridobljene:  

 delovne izkušnje 

 izkušnje z javnim nastopanjem in 

 komunikacijske in organizacijske sposobnosti 

 

 Kakšen mlad kader si želite v vašem podjetju? 
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…je mednarodna institucija, ki 

 omogoča prepoznavanje in nagrajevanje najboljših 

 Mednarodno tekmovanje Cisco Netriders 

 2011 – Janez Klanjšek (19.),   

 2010 – Dušan Kozic (16.) 

 2009 – Andraž Piletič (1. mesto) 

 2008 – Grega Prešeren (1. mesto) 

 

 Letošnje državno tekmovanje na Cisco Expo 

1. Filip Štirn - LTFE 

2. Dare Oberžan – ŠC PET 

3. Timotej Gruden  - Vegova 
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Do kam je prišla - “uradno”  

 http://cisco.netacad.net 

 

 “Since 1997…” 

 

 “From a small-scale program designed to help schools get the most 

out of their networking equipment…” 

 

 “To Cisco’s largest corporate social responsibility program.” 

 

 Academic Excellence—Cisco Networking Academy is made 

up of more than 10,000 academies, with over 20,000 

educators instructing 1 million students in 165 countries 

that utilize Cisco certified course curricula. 
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http://cisco.netacad.net/


Do kam je prišla - “z našega vidika” 

 Začeli smo sodelovati leta 2003/2004 

 Celovito izobraževanje in sistem certificiranja 

 Začetne izobraževalne vsebine so bile didaktično omejene ( html ) 

 Poudarek na množičnosti in dostopnosti 

 

 Leta 2008 – preskok v kvaliteti izobraževalnih vsebin 

 CCNA Discovery/Exploration ( prenovljena vsebina, flash animacije in 

interaktivne vaje ) 

 Simulacijsko orodje - Packet tracer (Spletni praktični izpiti) 

 Kasneje tudi CCNA Security in prenova CCNP 

 Poudarek na kvaliteti izobraževalnih vsebin in orodij 

 

 Doseženo: “…1 million students …“, “…165 countries …“ 

ter odlične vsebine in orodja 

9 



Akademije v Sloveniji 

 Regionalna akademija 

 Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

 Lokalne akademije 

 Laboratorij za telekomunikacije 

 Zavod aktivnega izobraževanja 

 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v 

Mariboru 

 Vegova Ljubljana 

 ŠCPET 

 

 Skupaj preko 250 učečih letno 
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Kam sedaj?  
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 Vzpostavitev okolja 

za rast kvalitete 

akademij in učečih 

= Academy Evolution 

 

 

 

 

 



Odpravljena toga hierarhija 
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Novo stanje v Sloveniji 

 Laboratorij za telekomunikacije prevzema vloge 

 Cisco akademije 

 Instructor Training Centra 

 v februarju 3 inštruktorji uspešno opravili zahtevano re-certificiranje 

 po novem lahko izobražujemo inštruktorje za vsa izobraževanje tudi 

CCNA Security in CCNP 

 Academy Support Centra 

 

 Usposabljamo učitelje srednjih šol za inštruktorje CCNA 

 Aktualnih 5 novih akademij ( Kamnik, 2* Trbovlje, Novo mesto in 

Kranj ), številno to pomeni 100% rast akademij 

 

 Vloga “NetAcad Resource Program” 

 Mogoče vaše podjetje, vaša institucija?  
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Hvala za pozornost! 
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