
Revija izhaja trikrat na leto – jeseni, pozimi in spomladi. Cena posamezne številke je 5,80 €. Letna naročnina znaša 16,90 €. Plačuje se enkrat letno 
in sicer januarja. Študentje imajo 10-odstotni popust. Šole, ki bodo naročile po 2 ali več izvodov revije, imajo pri naročilu 10-odstotni popust.
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Spoštovane bralke in bralci, 

Solnica, ki jo držite v rokah, je zadnja v tem letniku. 
Da je sploh izšla, je svojevrsten uspeh, saj je bilo to leto 
še ena od prelomnic v njeni zgodovini. Po dobrem de-
setletju pod okriljem založbe Modrijan je skrb zanjo 
prevzela Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Za-
radi prepričanja, da dobre ideje ne smejo zamreti. 

Založba je druga, poslanstvo revije pa ostaja enako: 
promocija sodobnih pristopov k poučevanju naravo-
slovja. Revijo soustvarjamo teoretiki in praktiki, redno 
pa gostimo tudi strokovnjake s posameznih področij. 
Rezultat je dober, vsaj po odzivih sodeč. Vedno znova 
pa me pri predstavljanju (ali uporabi) revije preseneti 
najpogostejši odziv: »Kakšna dobra revija! Kako, da še 
nisem slišal/-a zanjo?« Vabimo vas, da revijo predstavite 
svojim sodelavcem, staršem, vodstvu šole in tako pripo-
morete k razširjanju dobrih praks in zanimivih vsebin 
pri poučevanju naravoslovja ter prepoznavnosti revije. 

Vsebinsko Solnica predstavlja različna aktualna po-
dročja, rdeča nit pa je dvoje rubrik: napačne predstave 
in raziskovalni pouk. Razkrivanje in upoštevanje učen-
čevega pred(ne)znanja sodi po nekaterih virih med naj-
bolj koristne posamične posege pri pouku. Vredno tru-
da, torej. 

Med zadnjo prenovo učnih načrtov za predmeta Spo-
znavanje okolja ter Naravoslovje in tehnika je bil razi-
skovalni pouk eksplicitno zapisan med obvezne načine 
poučevanja. Ta pristop k poučevanju naravoslovja ima 
preverjeno ugodne učinke na motivacijo učiteljev in 
učencev ter omogoča učenje z razumevanjem, kar je cilj 
pouka nasploh. Prav tako odgovornost za učenje z uči-
teljevih ramen prelaga na učenčeva. Učitelj namreč lah-
ko ustvarja pogoje za učenje in proces podpira, ne more 
pa se učiti namesto učenca, zato imamo v reviji stalno 
rubriko s predlogi za zanimive raziskave, v Sloveniji pa 
poteka tudi Projekt FIBONACCI, ki nudi celostno 
podporo učiteljem pri uvajanju in izvajanju raziskoval-
nega pouka naravoslovja. O tem smo že pisali, več pa v 
eni od prihodnjih številk.

Če povzamem: soustvarjalci in izdajateljica revije se 
trudimo, da bi revija še naprej opravljala svoje poslan-
stvo – podporo učiteljem pri kvalitetnem, sodobnem in 
privlačnem pouku naravoslovja. Potrebujemo pa nekaj 
vaše pomoči: predstavite revijo svojim kolegom in rav-
nateljem in jih spodbudite, da jo naročijo. Skupaj nam 
lahko uspe.

 Članica uredniškega odbora: 
mag. Ana Gostinčar Blagotinšek


