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Rešitve na poti k uspešni izvedbi hibridnega 
študija
• Podpora učiteljem (tako tehnična kot didaktična),
• preoblikovanje študijskih aktivnosti, 
• vključevanje interaktivnih aktivnosti (glasovanje, podajanje 

mnenj ipd.),
• fizični in virtualni prostori, ki so primerni, vključujoči in 

prijazni.



Deljenje primerov in idej v spletni učilnici 
Moodle
• Vpis z UL ID.
• Učilnica: 

https://ucilnica.digitalna.uni-
lj.si/course/view.php?id=324. 
• Geslo/ključ: dnevicentra. 
• Aktivnost podatkovna zbirka (v 

uvodnem delu spletne učilnice): 
https://ucilnica.digitalna.uni-
lj.si/mod/data/view.php?d=76. 

https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/course/view.php?id=324
https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/data/view.php?d=76


Model 1: Diferencirani model 
(ang. The Differentiated Model)

• Opis: Študenti doma in v predavalnici sodelujejo v sinhronem času na istem predavanju. 
Predvidena je pogosta interakcija med skupinama študentov na daljavo in v predavalnici.

• Študenti doma: Študenti uporabljajo videokonferenčna okolja za dostop do predavanja in 
»slišijo/vidijo« iste vsebine kot študenti v predavalnici. Učitelj lahko za študente pripravi dodatne 
vsebine (npr. kratki videoposnetki), kjer predstavi vsebino in od študentov zahteva ogled pred 
prihodom na predavanja. Delo v skupinah lahko organiziramo preko sodelovalnih sob.

• Študenti v predavalnici: Študenti spremljajo predavatelja v predavalnici. Učitelj za študente 
organizira aktivnosti, kjer se pričakuje sodelovanje obeh skupin študentov (npr. Mentimeter, Bela 
tabla). Delo v skupinah poteka v predavalnici. 
Študentom zagotovimo vključitev članov od doma s pomočjo 
tablic, telefonov. 



Ogrevanje/začetna motivacija

• Pripravimo aktivnost v spletnem okolju, ki jo rešujejo vsi študenti 
(vprašanja odprtega tipa, kviz, miselni vzorci ipd.).

• Primeri IKT, ki jo lahko uporabimo: Moodle forum, odziv in kviz, 
Mentimeter, Vevox, Quizizz, Kahoot, MS Forms, Whiteboard, Padlet, 
Trello ipd.



Predstavitev vsebine (učitelj)
• Prilagojene aktivnosti oz. gradiva v spletnem okolju za 
študente, ki niso fizično prisotni (npr. videoposnetki, 
interaktivna gradiva, PDF dokumenti).

• Uporaba interaktivne predstavitve, ki jo vsi študenti 
spremljajo na svojih napravah (Nearpod, Mentimeter 
ipd.).

• Deljenje zaslona v videokonferenčnem okolju in 
projekcija v predavalnici.

• Uporaba grafične tablice za pisanje po zaslonu (ob 
uporabi bele table v npr. aplikaciji Zoom, MS Teams, 
Webex, BBB, Whiteboard.fi.

• Pisanje na tablo v predavalnici in usmerjanje kamere v 
tablo za lažje spremljanje študentov na daljavo. 

• Spletna aktivnost za zbiranje vprašanj študentov.



Individualno/skupinsko delo
• Prilagojene aktivnosti v spletnem okolju 

za študente, ki niso fizično prisotni (npr. 
sodelovalne sobe v videokonferenčnem 
okolju, priprava okolja za oddajo nalog).

• Uporaba spletnih orodij, ki omogočajo 
sodelovalno ustvarjanje vsebin 
(Moodle/Canvas, Office 365 ipd.).

• Uporaba tablic/telefonov/računalnikov v 
skupinah za ustvarjanje skupin študentov, 
ki komunicirajo s posameznimi študenti 
na daljavo.



Predstavitve študentov
• Prostor za oddajo izdelkov/predstavitev v 

spletnem okolju (Moodle naloga, MS Teams naloga, 
OneDrive).

• Uporaba videokonferenčnega okolja za 
omogočanje predstavljanja študentom na daljavo.

• Uporaba mikrofona in videokonferenčnega okolja 
za predstavitve študentov, ki so v predavalnici.

• Spletni prostor za postavitev vprašanj in 
medvrstniško vrednotenje (Moodle forum, 
delavnica, MS Teams naloga, anketa).

• Možnost zastavljanja in odgovarjanja na vprašanja 
v živo/v predavalnici/v videosrečanju).



Sprotno preverjanje znanja
• Prostor za oddajo izdelkov/predstavitev v 

spletnem okolju (Moodle naloga, MS Teams 
naloga, OneDrive ipd.).

• Spletni prostor z aktivnostmi za 
preverjanje znanja:
• kvizi (Mentimeter, Vevox, Quizizz, Kahoot, 

Moodle kviz, MS Forms ipd.),
• glasovanje (Mentimeter, Vevox, Quizizz, 

Kahoot, Moodle kviz, MS Forms ipd.),
• odprti odgovori (Moodle, MS Forms, Padlet, 

Mentimeter, Quizizz, Trello, Miro ipd.). 



Model 2: Večstezni model
(ang. The Multi-Track Model)
• Opis: Študenti so razdeljeni v skupine, ki imajo iste študijske cilje in delajo na istih študijskih vsebinah, 

vendar v ločenih časovnih obdobjih. Med skupinami ni nujno prisotna interakcija.

Tri možne skupine študentov, ki spremljajo študijski proces:

1. v živo v predavalnici,

2. sinhrono na daljavo (preko videosrečanj),

3. asinhrono na daljavo (preko spletnega učnega okolja).

• Študenti doma: Študenti doma lahko opravljajo aktivnosti asinhrono v spletnem okolju ali sinhrono preko 
npr. virtualnega srečanja. Opravljajo enake aktivnosti kot skupina v živo, s tem da interakcija med študenti 
v predavalnici in študenti doma ni potrebna. 

Potrebujemo: 
• videokonferenčni sistem (npr. 

Zoom, MS Teams, Webex),
• spletno učno okolje (npr. Moodle, 

MS Teams, Canvas),
• mobilne naprave/računalniške 

tablice/računalnike.

• Študenti v predavalnici: Študenti sodelujejo pri srečanju v 
živo. Aktivnosti lahko učitelj organizira v skupinah ali kot 
individualno delo in se v vmesnem času posveti študentom, ki 
so na daljavo. 



Scenarij 1: tradicionalna izvedba
• Ogrevanje/začetna motivacija: Študenti, ne glede na način priključitve študentov k pedagoškemu procesu, odgovorijo na 

isto diskusijsko vprašanje. 

Primeri IKT: Mentimeter, Slido, Padlet, Quizizz, Moodle forum

• Učiteljevo predavanje: Študenti v predavalnici in študenti, priključeni preko videosrečanja, spremljajo (interaktivno) 

predstavitev, videoposnetek ali drugo (interaktivno) študijsko gradivo, ki jo delimo tako na tabli kot tudi preko 

videokonferenčnega sistema ali celo na napravah študentov. 

Primeri IKT: Nearpod, H5P interaktivna predstavitev, Mentimeter, Slido, H5P interaktivni videoposnetek, Edpuzzle 

• Vodeno delo: Vodeno delo lahko izvajamo kombinirano. En dan ga lahko izvajamo s študenti v živo v predavalnici, medtem 

ko študenti preko videosrečanj sodelujejo v razpravah v manjših skupinah, da bi poglobili svoje razumevanje študijske 

vsebine. Naslednji dan pa lahko naredimo obratno. Študenti v spletnem učnem okolju se lahko pridružijo videosrečanju, če 

potrebujejo dodatne vodene vaje.

• Samostojno/skupinsko delo: Delo v skupinah lahko organiziramo tako, da se študenti v predavalnici razdelijo v skupine v 

živo, med tem ko študenti preko videosrečanja uporabljajo sodelovalne sobe (ang. Breakout Rooms), študenti na spletnem 

učnem okolju pa sodelujejo z uporabo asinhronih orodij.

Primeri IKT: Moodle (forum, slovar, wiki, podatkovna zbirka), Office 365 (Word, PPT, Excel), Padlet, Trello, Miro, bela tabla (Zoom, 

MS Teams)

Model 2: 
Večstezni model



Scenarij 2: projektno učno delo
• Učiteljeva navodila: Navodila za izvedbo projektnega učnega dela lahko študentom v predavalnici in 
študentom preko videosrečanja podamo z uporabo predstavitve ali videopsnetka, ki ga prikažemo na tabli in 
hkrati delimo preko videosrečanja. Z ostalimi študenti navodila v obliki predstavitve ali videoposnetka delimo 
preko spletnega učnega okolja.

Primeri IKT: MS PowerPoint, Mentimeter, Slido, Quizizz, H5P interaktivna predstavitev

• Samostojno/skupinsko delo: Projektno učno delo študenti v predavalnici izvedejo v skupinah v živo, medtem 
ko študenti, priključeni preko videosrečanja, opravljajo projektno učno delo z uporabo sodelovalnih sob. 
Študenti, priključeni na spletnem učnem okolju, opravljajo projektno učno delo samostojno ali v skupinah 
znotraj spletnega učnega okolja.

Primeri IKT: Moodle skupine, MS Teams kanali, Zoom ali MS Teams Breakout Rooms

• Moderiranje: Kot moderatorji se lahko premikamo med skupinami na vsaki lokaciji (v predavalnici, 
videosrečanju, spletnem učnem okolju) in pomagamo pri reševanju problemov ter usmerjamo študente pri 
delu. 

Primeri IKT: Mahara, Moodle wiki, MS Teams kanali, Office 365 (Word, PPT, Excel), Padlet, Trello

Model 2: 
Večstezni model



Model 3: Model razdelitve A/B
(ang. The Split A/B Model)

• Opis: Študenti se izmenjujejo v predavalnici in v spletnem učnem 
okolju. Večina spletnih aktivnosti je organizirana asinhrono z nekaj 
možnostmi za priključitev videosrečanjem.

Potrebujemo: 
• spletno učno okolje (npr. 

Moodle, MS Teams, Canvas),
• mobilne naprave/računalniške 

tablice/računalnike,
• * videokonferenčni sistem (npr. 

Zoom, MS Teams, Webex, BBB).

• Študenti doma: Študenti od doma opravljajo aktivnosti v lastnem 
tempu. Ponavadi gre za ogled videoposnetkov, poslušanje podkastov, 
branje oz. ogled gradiv in reševanje pripadajočih aktivnosti z 
namenom priprave na srečanje v živo. Učitelj lahko organizira tudi 
aktivnosti, ki od študentov pričakujejo oddajo nalog ter delo na 
projektih. 

• Študenti v predavalnici: Študenti v predavalnicah izkoristijo čas za 
aktivno sodelovanje na projektih, ustvarjanje iger, razvoj diskusije ali 
z učitelji razrešujejo odprta vprašanja, ki so se jim pojavila ob 
študiju. 

Tipičen razpored urnika:
• skupina A ima predavanja v živo 

ob ponedeljkih in sredah,
• skupina B ima predavanja v živo 

ob torkih in četrtkih,
• petki so namenjeni delu od 

doma.



Scenarij 1: Obrnjeno učenje

• Asinhrono delo od doma: Študenti si doma pred srečanjem v živo ogledajo videoposnetek, preberejo članek ali 
predogledajo naloge. 

Primeri IKT: Moodle (datoteka, URL, mapa), MS Teams (gradiva, mape)

• Delo v predavalnici: Ko se nato srečajo v živo, lahko izvedejo laboratorijske eksperimente, utrjujejo znanje ali 
izvajajo sodelovalno delo v manjših skupinah. Študentom lahko pripravimo tudi krajše učne dejavnosti, ki 
temeljijo na igrah, ali simulacije, s katerimi utrdijo koncepte, ki so jih spoznali pri samostojnemu delu doma.

Primeri IKT: izobraževalne igre, simulacije (PhET), Moodle (kviz, križanka, milijonar, Treasure Hunt, 
H5P), MS Teams (kviz)

Model 3: Model 
razdelitve A/B



Scenarij 2: Projektno učno delo
Trije različni načini izvedbe projektnega učnega dela z modelom razdelitve A/B:

1. Študenti projektno delo opravljajo doma samostojno, sodelovalno pa na srečanjih v živo. 

Primeri IKT: Mahara, Moodle wiki, MS Teams kanali, Office 365 (Word, PPT, Excel), Padlet, Trello

2. Študenti opravljajo projektno učno delo na srečanjih v živo, nato pa se doma ukvarjajo z bolj tradicionalnim 
delom (prebiranje študijskih gradiv, utrjevanje veščin ipd.). 

Primeri IKT: repozitorij študijskih gradiv (Cobiss, Digitalna knjižnica UL, Digitalna knižnica Slovenije, 
Google Učenjak)

3. Študenti projektno učno delo opravljajo doma in na srečanjih v živo. Tako lahko v živo sodelujejo pri 
raziskovanju, nato pa doma opravijo raziskavo in svoje ugotovitve delijo v sodelovalnem dokumentu. Nato se 
lahko sestanejo osebno, da bi se pogovorili o raziskavi, in se lotijo oblikovanja idej. Prototipe lahko tako 
izdelujejo v živo ali doma ter pri tem uporabljajo skupna orodja za vodenje.

Primeri IKT: Mahara, Moodle wiki, MS Teams kanali, Office 365 (Word, PPT, Excel), Padlet, Trello

Model 3: Model 
razdelitve A/B



Scenarij 3: Rotacija postaj
Študenti se premikajo po postajah, ki jih lahko opravljajo v predavalnici in doma. Uporabimo lahko številne 
modele rotacije postaj, pri katerih študente izmenično uvajamo v ključne spretnosti in koncepte. 

Primeri postaj: 

1. študenti se srečajo z učiteljem, 

2. študenti se učijo na spletu (npr. v spletnem učnem okolju),

3. študenti se učijo na tradiconalen način s fizičnimi gradivi (npr. kot je branje knjige).

Model 3: Model 
razdelitve A/B



Scenarij 4: Intervencija in obogatitev
• Študenti sodelujejo pri spletnem učenju in nato pridejo v predavalnico z določenimi vprašanji. 

• Določimo manjše skupine študentov, ki jim razjasnimo nesporazume, ter na podlagi tega pripravimo smiselno 
obogatene aktivnosti. 

• Pedagoški proces je zasnovan tako, da kar najbolj izkoristimo dinamične in interaktivne elemente ciljno 
usmerjene pomoči.

Model 3: Model 
razdelitve A/B



Scenariji 5: Sokratski seminar
• Študenti opravijo branje, si ogledajo videoposnetek ali poslušajo podkast. 

• Nato se osebno udeležijo sokratskega seminarja.

• V sokratski seminar vključimo elemente problemskega učenja, kjer damo poudarek na skupinski interakciji. 

• Študenti pišejo refleksijo, vendar večino časa v predavalnici preživijo v majhnih skupinah in sodelujejo v skupni 
razpravi. 

• Čeprav je izvedba seminarja običajno močno osredotočena na učenje, ga lahko uporabimo tudi za socialno-
čustveno učenje.

Model 3: Model 
razdelitve A/B



• Opis: Ko je študentov od doma malo (3-4 študenti), ti lahko funkcionirajo kot majhna virtualna 
skupina ter uporabljajo videokonferenco in klepet za pridružitev k predavanjem. 

• Študenti doma: Študenti sodelujejo pri vseh aktivnostih, ki se izvajajo tradicionalno v 
predavalnici kar preko videokonferenčnega sistema. Pripravimo lahko krajše videoposnetke, ki si 
jih študenti doma ogledajo. Delo v skupinah lahko organiziramo preko sodelovalnih sob.

• Študenti v predavalnici: Študenti sodelujejo pri predavanju kot običajno. Eden izmed 
študentov dobi vlogo »moderatorja« za skupino, ki je prisotna na daljavo in spremlja, ali študenti 
vidijo profesorja, ali vidijo tablo, ali so postavili kakšno vprašanje ipd. Za delo v skupinah imajo 
študenti vsaj en računalnik na skupino.

Model 4: Model virtualne namestitve
(ang. The Virtual Accommodation 
Model) 

• Predavanja za vse 
študente hkrati

• Doma 3-4 študenti 
(videokonferenca, 
sodelovalne sobe)



Metoda „jigsaw“ oz. sestavljanka
Ponovimo:
1. korak: Oblikujemo „matične“ skupine (npr. študenti od doma preko 

videokonference).

2. korak: Vsaka skupina ima vodjo.

3. korak: Aktivnost oz. vsebino razdelimo v manjše dele.

4. korak: Vsak študent je odgovoren za en del vsebine.
5. korak: Določimo čas za pripravo določenega dela vsebine.

6. korak: Oblikujemo „ekspertne“ skupine - nove skupine tvorijo študenti, ki jim je 
dodeljen enak del vsebine (vsaka ekspertna skupina sodeluje z enim študentom 
preko videokonference – sodelovalne sobe).

7. korak: Ponovno oblikujemo „matične skupine“, kjer si študenti med seboj izmenjajo 
informacije.

8. korak: Preverimo znanje študentov.

Model 4: The 
Virtual 

Accomodation 
Model



Metoda „jigsaw“ oz. sestavljanka

Primeri IKT:
Komunikacija: v živo / preko videokonference (MS Teams, Zoom).

Matične skupine: Moodle (knjiga, stran, lekcija ipd.), MS Office ipd.

Ekspertne skupine + predstavitev: Moodle (wiki, podatkovna zbirka), MS Office ipd.

Postavljanje vprašanj: v živo / preko videokonference (klepet), Moodle forum.

Preizkus znanja: Moodle (kviz, naloga, vprašalnik), MS Teams naloga/MS Forms ipd.

Model 4: The 
Virtual 

Accomodation 
Model



Sodelovalne sobe v MS Teams



Model 5: Model samostojnega 
projekta
(ang. Independent Project Model) 
• Opis: Ko pouk organiziramo kot projektno učno delo (v skupinah), lahko študente na daljavo 

vključimo v sodelovanje pri opravljanju projekta, podobno kot tudi študente v živo.  
Videokonferenco lahko uporabimo za sodelovanje.

• Študenti doma: Študenti samostojno opravljajo aktivnosti na projektu oz. sledijo zastavljeni 
učni poti v spletnem sodelovalnem učnem okolju. Sam proces je personaliziran glede na potrebe, 
čas in znanje posameznikov. 

• Študenti v predavalnici: Študenti na projektih delajo v predavalnicah (z uporabo IKT). 

• Projektno učno delo
• Študenti 

samostojno 
opravljajo aktivnosti



4 pristopi k „izbirnim menijem“ (ang. Choice Menu)

Vir: https://spencerauthor.com/choice-menus/



Pozor!
• Preveč svodobe je lahko tudi težava.
• Barry Schwartz (ameriški psiholog): „Naučiti se izbrati je 

težko. Naučiti se dobro izbrati je še težje. Naučiti se dobro 
izbrati v svetu neomejenih možnosti, pa je še težje ali celo 
pretežko.“
• Priporočljivo ustvarjanje struktur za izbire -> „izbirni meni“



4 pristopi k „izbirnim menijem“ (ang. Choice Menu)

Vir: https://spencerauthor.com/choice-menus/



1. raven: Vgrajena izbira

Večinoma pod vodstvom učitelja

Opis: Vsi študenti morajo izdelati enako nalogo ali projekt in vsi stremijo k 
doseganju istih učnih ciljev. Imajo pa študenti na voljo izbiro možnosti v 
“podnalogi“.

Primer 1 Primer 2 Primer 3

Isto besedilo, podobna vprašanja,
izberejo način predstavitve.

Vsi napišejo prispevek na blog,
izberejo temo.

Ista naloga,
izberejo način reševanja.

Primeri IKT:
- za snemanje (telefon, mikrofon, videokonferenčni sistem (Zoom, MS Teams)), orodja za zajem zaslona (Screencast-o-
Matic/VSDC Video) ipd.),
- za predstavitve (MS PowerPoint, Nearpod, Quizizz, Prezi ipd.),
- za risanje (MS Whiteboard + grafična tablica),
- za pisanje „bloga“ (Moodle wiki), spletna stran ipd.,
- za sodelovanje (MS Teams).

Primer: 
Določena naloga/projekt in cilji.

Določene skupine.
Izbira podnaloge.



2. raven: Enostavni izbirni meni

Nekoliko usmerjena k študentom

Opis: Študenti imajo skupen cilj, ampak možnost izbire naloge (izbiro razvrščanja 
v skupine, tem, izdelkov).

Primer 1 Primer 2 Primer 3

Aktivnost določena (branje knjige),
izberejo način poročanja iz seznama 
ponujenih.

Tema določena,
izbirajo spretnosti in izdelek
(npr. učijo se o 2. sv. vojni, odločijo se, 
kakšen bo izdelek).

Določene spretnosti in izdelek,
izbirajo temo
(npr. izdelati morajo strip na želeno 
temo).

Primeri IKT:
- za izdelavo stripa (Strip generator, Comic strip creator, Make comic strip),
- za izdelavo virtualnega muzeja (H5P),
- za pisanje dnevnika (Mahara, Moodle wiki, Office 365 (MS Word, OneNote)),
- za predstavitve (MS PowerPoint, Nearpod, Quizizz, Prezi ipd.),
- za digitalno izdelavo zgodb (programski jezik: Scratch, Snap!).

Primer: 
Izbira naloge/projekta/skupine.

Določene spretnosti/izdelek.



3. raven: Napredni meni z možnostjo izbire

Večinoma pod vodstvom študentov

Opis: Študenti izberejo skupine in iz seznama še:

• učne cilje,

• vire,

• možnost predstavitve.

Primer: 
Izbira ciljev, virov in načina 

predstavitve.
Izbira skupine.

Vir: https://spencerauthor.com/choice-menus/



3. raven: Napredni meni z možnostjo izbire

Primer 1 Primer 2 Primer 3 Primeri IKT

Št. študentov 2 3 2 V živo: telefon + 
papir, bela tabla + 
Screencast-o-
Matic/VSDC Video

Na daljavo: bela 
tabla + Zoom/MS 
Teams

Cilj Iz grafa znam 
razbrati linearno 
funkcijo

Znam ugotoviti vpliv 
2. sv. vojne na 
gibanje za pravice 
žensk

Znam deliti ulomke

Viri Video. razlage,
članek,
video. vrstnika

Zgo. dokumentarci,
članki iz revij,
dokumenti iz 
primarnih virov

1. Ogled 
videoposnetka,

2. spletni priročnik

Predstavitev Video. z razlago Podkast z 
ugotovitvami

Video. s postopkom 
in razlago



4. raven: Samostojni projekt

V celoti pod vodstvom študenta

Opis: Študenti izberejo skupino, temo, postavijo si vprašanja, 
sami raziskujejo, sami poiščejo vire, ustvarijo kakršenkoli 
izdelek in razmislijo, kako ga bodo delili z drugimi.

Možnost: Genious Hour – 20 % časa, da se naučijo, kar želijo.

! Vseeno je koristnih nekaj usmeritev (struktur). Primer obrazca:
S kom bom delal/a?O kateri temi si želim izvedeti več?Vodilno vprašanje?

Med izvedbo:
• se bom naučil/a več o ... (npr. zgodovini glasbe)• se bom naučil/a ... (npr. izdelati aplikacijo)
• ...

Primeri IKT:
- Sodelovanje: MS Teams, Moodle wiki ipd.
- Videokonferenčni sistemi: Zoom, MS Teams.
- Beleženje dokumentacije/dnevnika: MS Office, Moodle 
wiki, H5P, Mahara.
- Izpolnjevanje obrazca: Moodle wiki, Mahara, MS Office

Primer: 
Prosta izbira skupine, teme, ciljev, 

predstavitve.
Priporočljive usmeritve.



Vabljeni k dopolniti primerov ...

... in deljenju idej za izvedbo hibridnega študija v spletni 
učilnici Moodle: https://ucilnica.digitalna.uni-
lj.si/mod/data/view.php?d=76

https://ucilnica.digitalna.uni-lj.si/mod/data/view.php?d=76


Hvala za pozornost.
Kontaktni e-naslov: digitalna@uni-lj.si 
Spletna stran: https://digitalna.uni-lj.si
Facebook: www.facebook.com/centerdigitalnaul
Instagram: www.instagram.com/centerdigitalnaul/

mailto:digitalna@uni-lj.si
https://digitalna.uni-lj.si/
http://www.facebook.com/centerdigitalnaul
http://www.instagram.com/centerdigitalnaul/

