❶ Gradivo v elektronski obliki
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Serijo Radovednih pet odlikuje bogato interaktivno gradivo za
učitelje in učence (uporabnikom na voljo brezplačno) na
izobraževalnem portalu www.radovednih-pet.si. Gradivo v
osnovni obliki je vsebinsko in oblikovno enako tiskanemu
gradivu, ima pa dodano preprosto orodjarno s številnimi
praktičnimi orodji. Gradivo v napredni obliki
sestavljajo multimedijske interaktivne strani, obogatene
z avdio- in videoposnetki, animacijami, interaktivnimi
nalogami in drugimi dodatki. Vabimo vas, da izkoristite 30dnevni brezplačni preizkus (razdelek Nakup na spletnem
naslovu www.radovednih-pet.si).

❷ klikTEST
Spletna rešitev, pri kateri iz bogatega nabora nalog z rešitvami
(809 nalog za 4. in 576 nalog za 5. razred) preprosto izberete
naloge in jih prek šestih korakov v nekaj minutah združite v
preverjanje ali ocenjevanje znanja, delovni list ali učni list za
matematiko, slovenščino, družbo ter naravoslovje in tehniko.
Učencem dostop do tega razdelka ni omogočen.

❸ Dodatno gradivo za učitelje
Na voljo so letna priprava, tedensko načrtovanje in urne
priprave po predmetih ter Zbirka nalog za preverjanje in
ocenjevanje znanja.

❹ Predstavitev serije Radovednih pet

❺ Webinarji in Modra akademija
Sledite brezplačnim spletnim predavanjem (webinarjem),
vezanim na predmet, ki ga poučujete, in ki jih za vas zdaj
izvajamo še pogosteje.
Na spletnem portalu Modra akademija v razdelku „Modre
vsebine“ pa za vas objavljamo aktualne strokovne prispevke
ter spletna predavanja priznanih strokovnjakov z različnimi
vsebinami, tako za področje poučevanja kot tudi osebne rasti
in razvoja.

❻ Katalogi Rokusovih učnih gradiv

Modra akademija:
www.modra-akademija.si

www.radovednih-pet.si/novice
Katalog
Cenik vseh izdaj za šolsko leto 2021/22

❻ Podpora v obliki razlage in nasvetov
Svetujemo, da se ob morebitnih težavah z dostopom in pri
uporabi e-gradiv najprej obrnete na naše izobraževalne
svetovalce, ki vam bodo z veseljem priskočili na pomoč. Z vami
se bodo zelo preprosto in hitro povezali na daljavo prek
brezplačnih spletnih orodij, ki omogočajo dvosmerno avdio- in
videopovezavo: Skype, Google Hangouts ali Microsoft Teams
ipd. S tem omogočamo tudi izvedbo predstavitve na vaši šoli.

Pogosta vprašanja in tehnična podpora za
učitelje in učence:
podpora.rokus-klett.si
Izobraževalni svetovalci za učitelje
Marinka Velikanje
(marinka.velikanje@rokus-klett.si, 031 725 534)
Slavica Bela
(slavica.bela@rokus-klett.si, 031 622 751)
Blaž Hrušovar
(blaz.hrusovar@rokus-klett.si, 040 767 290)
Suada Čaušević
(suada.causevic@rokus-klett.si, 040 560 847)
Za didaktična pojasnila se lahko obrnete tudi na
urednico serije Radovednih pet, go. Mojco
Urankar Počkaj (mojca.urankar-pockaj@rokusklett.si).
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