
GEOGRAFIJA I Brezplačna najbogatejša podpora za učitelje

❶ Navodila za brezplačen dostop do vseh e-
gradiv

www.modrijan-izobrazevanje.si/334/dostop  Učenci
 Učitelji

❷ Brezplačno interaktivno gradivo za 
uporabnike Modrijanovih samostojnih 
delovnih zvezkov in delovnih zvezkov za 
geografijo
Modrijanovi delovni zvezki in samostojni delovni zvezki so
opremljeni s kodo za dostop do interaktivne oblike gradiva 
na www.mozaweb.com/si, ki je obogatena z več kot 100 
3D-modeli, več kot 400 videoposnetki in več kot 400 
fotografijami in povezavami na nekatere najbolj aktualne 
spletne strani.

www.mozaweb.com/sl/

Navodila za uporabo: 
https://www.modrijan-
izobrazevanje.si/267/mozabook-in-mozaweb

 Učenci
 Učitelji

❸ Gradivo v elektronski obliki za 
neuporabnike Modrijanovih učnih gradiv
Če ne uporabljate tiskanih Modrijanovih učnih gradiv in bi 
do njih želeli dostopati v e-obliki, je na spletni strani 
www.iRokus.si vsem učiteljem in učencem omogočen 
brezplačen celodnevni dostop do učbenikov, delovnih 
zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov, ne glede na to, 
gradivo katere založbe uporabljate.

www.iRokus.si  Učenci
 Učitelji

❹ MULTiRokus Geografija 6 in 7
Vsem učiteljem in učencem je omogočen brezplačen 
celodnevni dostop do zbirk multimedijskih in 
interaktivnih vsebin MULTiRokus Geografija 6 in 7, ne 
glede na to, gradivo katere založbe uporabljate. Na voljo 
so videoposnetki, interaktivne naloge, animacije, 
simulacije ter galerije.

www.iRokusPlus.si  Učenci
 Učitelji

❺ Dodatno gradivo
Na voljo so predlog letne priprave in predlogi urnih 
priprav, rešitve nalog iz delovnih zvezkov in samostojnih 
delovnih zvezkov (zdaj na voljo tudi učencem), testi in 
delovni listi.

www.modrijan-izobrazevanje.si/mzbirka  Učenci
 Učitelji

❻ Videoposnetek uporabe interaktivnega 
gradiva za geografijo na 
www.mozaweb.com/sl/ in na www.iRokus.si

www.modrijan-izobrazevanje.si/335/video  Učenci
 Učitelji

❼ Rokusova centrifuga
Na Rokusovi centrifugi za vas objavljamo aktualne 
strokovne prispevke ter spletna predavanja priznanih 
strokovnjakov z različnimi vsebinami, tako za področje 
poučevanja kot tudi osebne rasti in razvoja.

www.rokusova-centrifuga.si  Učitelji

❽ Katalogi Modrijanovih učnih gradiv www.modrijan-izobrazevanje.si/270/katalogi  Učitelji

❾ Podpora v obliki razlage in nasvetov

Svetujemo vam, da glede morebitnih težav pri dostopu in
uporabi e-gradiv najprej stopite v kontakt z našimi 
izobraževalnimi svetovalci, ki vam bodo z veseljem 
priskočili na pomoč. Z vami se bodo na zelo preprost in 
hiter način povezali na daljavo prek brezplačnih spletnih 
orodij, ki omogočajo dvosmerno avdio- in videopovezavo: 
Skype, Google Hangouts ali Microsoft teams ipd. Na ta 
način omogočamo tudi izvedbo predstavitve za vašo šolo.

Pogosta vprašanja in tehnična podpora za
učitelje in učence: podpora.rokus-klett.si

Izobraževalni svetovalci za učitelje:

Marinka Velikanje 
(marinka.velikanje@modrijan-izobrazevanje.si, 031 725 534)
Slavica Bela 
(slavica.bela@modrijan-izobrazevanje.si, 031 622 751)
Blaž Hrušovar 
(blaz.hrusovar@modrijan-izobrazevanje.si, 040 767 290)
Suada Čaušević 
(suada.causevic@modrijan-izobrazevanje.si, 040 560 847)

Za vsebinska vprašanja v zvezi z geografijo (ne pa za vprašanja 
tehnične podpore) se lahko obrnete tudi na urednika učnih gradiv za 
geografijo, g. Jurija Senegačnika (jurij.senegacnik@modrijan-
izobrazevanje.si).

 Učenci
 Učitelji
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