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Kombiniran študij
• Naravno podaljšanje 

tradicionalnega študija,
• kombinacija aktivnosti v živo in 

aktivnosti v spletnem okolju,
• združuje prednosti tradicionalnih

aktivnosti v učilnici s 
prednostmi spletnih aktivnosti,
• spletne aktivnosti dopolnjujejo 

aktivnosti v živo: 
• oddaja nalog,
• diskusija,
• sodelovanje,
• ustvarjanje,
• videosrečanja.

Študij na daljavo

• Večji del aktivnosti izveden v 
spletnem okolju (>80%),
• spletne aktivnosti omogočajo 

celovita izobraževanja: 
• oddaja nalog,
• diskusija,
• sodelovanje,
• ustvarjanje,
• videosrečanja.



Prednosti študija na daljavo in 
kombiniranega študija



Prednosti kombiniranega študija in študija na 
daljavo
• Fleksibilnost,
• naslavljanje različnih učnih stilov pri študentih,
• izboljšanje dostopnosti in vključevanja študentov,
• potencialno izboljšanje rezultatov študentov, 
• povečanje prisotnosti pri predmetu, 
• večkratna uporaba gradiv in nadgrajevanje.



Izzivi študija na daljavo in kombiniranega 
študija



Izzivi kombiniranega študija in študija na 
daljavo
• Redefinicija predmeta in študijskih aktivnosti,
• manj socialnih stikov in povezovanja, spremljanja študentov,
• izzivi razreševanja nerazumevanja vsebine,
• veliko samodiscipline s strani študentov,
• težave s tehnologijo.



Začetni koraki
1. Izberite temo za kombiniran študij/študij na daljavo - izhajamo
iz učnih oz. študijskih ciljev.
2. Raziščite možne načine za kombiniranje/izvedbo študija na
daljavo.
3. Pripravite vsebine za izvedbo kombiniranega študija in študija
na daljavo – predstavitve, igre, video- in zvočni posnetki, spletni viri
ipd.
4. Preizkusite pripravljene vsebine s študenti - aktivne oblike
dela.
5. Ocenite izid izvedbe kombiniranega študija/študija na daljavo -
ne smemo pozabiti na sprotno preverjanje znanja študentov.



Načrtovanje kombiniranega študija/študija 
na daljavo
• Fokus na vsebini in učnih ciljih (ne tehnologiji),
• razmislite o najbolj ustreznem načinu izvedbe: 
• “face-to-face” aktivnosti (reševanje problemov, demonstracije, 
študentske predstavitve, disukusije ipd.),
• spletnih aktivnosti (pomnjenje znanja, dril, vadba, kvizi, razvoj 

projektov, medvrstniško vrednotenje, diskusije),

• povezanost aktivnosti ”face-to-face” in spletnih aktivnosti,
• pazimo na obseg aktivnosti,
• jasna predstavitev poteka študija.



Različni modeli kombiniranega študija

• Face-to-face driver,
• flex,
• rotation,
• online lab,
• online driver,
• self-blend.



Različni modeli kombiniranega 
študija/študija na daljavo
• Face-to-face driver,
• flex,
• rotation,
• online lab,
• online driver,
• self-blend.

Učitelj podaja navodila, študenti 
spremljajo v lastnem tempu ob uporabi 
IKT. Spletne aktivnosti so lahko 
prilagojene znanju in tempu usvajanja 
vsebin posameznih študentov.



Različni modeli kombiniranega 
študija/študija na daljavo
• Face-to-face driver,
• flex,
• rotation,
• online lab,
• online driver,
• self-blend.

Večina študija poteka na daljavo. 
Učitelj je vedno na voljo za 
pogovor in podporo v živo.



Različni modeli kombiniranega 
študija/študija na daljavo
• Face-to-face driver,
• flex,
• rotation,
• online lab,
• online driver,
• self-blend,

Študij poteka v več “postajah”, med 
katerimi študenti rotirajo. Tipično so 
to srečanja v živo, praktično delo in 
delo v spletnem okolju. 



Različni modeli kombiniranega 
študija/študija na daljavo
• Face-to-face driver,
• flex,
• rotation,
• online lab,
• online driver,
• self-blend.

Študij poteka na daljavo, s to 
razliko, da so študenti fizično 
prisotni v predavalnicah in na svojih 
napravah napredujejo po 
pripravljenih študijskih vsebinah.



Različni modeli kombiniranega 
študija/študija na daljavo
• Face-to-face driver,
• flex,
• rotation,
• online lab,
• online driver,
• self-blend,

Študij poteka na daljavo, tako 
samostojno opravljanje 
aktivnosti kot tudi stik oz. 
srečanja z učiteljem.



Različni modeli kombiniranega študija

• Face-to-face driver,
• flex,
• rotation,
• online lab,
• online driver,
• self-blend.

Študij poteka tradicionalno. 
Študentom je omogočen dostop 
do dodatnih spletnih aktivnosti 
za nadgradnjo znanja.



Gradiva, ki ste jih razvili z 
uporabo IKT v podporo 
izvedbi kombiniranega 
študija oz. študija na 
daljavo:



Razvoj digitalnih virov
• Spletni viri (OpenEducationResources, OpenTextbookLibrary, Pixabay

ipd.). 

• Predstavitve, knjige, infografike (Canva, Prezi, Office 365, Moodle 
stran, knjiga, wiki, H5P ipd.).

• Interaktivne predstavitve (Moodle H5P in lekcija, Mentimeter, Quizizz 
ipd.).

• Videoposnetki (VSDC, iMovie, Screencast-o-matic, Moodle H5P ipd.).

• Zvočni posnetki. 

• Animacije, simulacije.



Razvoj aktivnosti v spletnem okolju

• Omogočajo gradnjo in uporabo znanja,
• spodbujajo kritično mišljenje in poglobljen razmislek o 

predstavljeni vsebini,
• priprava aktivnosti, ki spodbujajo problemsko učenje, 

sodelovalno učenje, medvrstniško učenje,
• možnost posodabljanja in prilagajanja aktivnosti.



Organizacija podpore v spletnem okolju

• Za ohranitev motivacije študentov za sodelovanje in v izogib
občutku izolacije, ki se lahko pojavi v spletnih učnih prostorih,
• podpora med študenti ter med študentom in učiteljem,
• različna interkativna komunikacijska orodja: forum, klepet, e-

pošta, glasovanja, videosrečanja ipd.



Izvedba kombiniranega študija in študija na 
daljavo v spletnem okolju

• Jasna in natančna navodila za opravljanje aktivnosti.
• Bodite prisotni v spletnem okolju.
• Zagotovite priložnosti za interakcijo in izmenjavo mnenj.
• Zagotovite študentom spremljanje lastnega napredka.
• Zagotovite različne načine oz. možnosti opravljanja aktivnosti.



Evalvacija 

• Sprotno preverjanje znanja študentov:
• Različni kvizi (Moodle, MS Teams, Mentimeter, Kahoot, Quizizz ipd.),
• različna poročila o interakciji in uspešnosti študentov (npr. poročila v 

Moodlu).

• Vprašalnik o zadovoljstvu s spletnim načinom dela.



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