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Spoštovane bralke in bralci, 

Prvo leto izhajanja Naravoslovne solnice pod novim 
založnikom Pedagoško fakulteto je za nami in v rokah 
imate prvo številko drugega letnika. To je najbrž dober 
znak, da bo Solnica kljub neprijaznim časom vsaj še eno 
leto izhajala in izpolnjevala svoje poslanstvo. To je mo-
goče, ker urednik in urednice, lektorica, oblikovalec in 
avtorji ter avtorice svoje delo opravljamo brezplačno, 
plačanih naročnin pa je ravno še dovolj za plačilo tiskar-
ne in stroškov pošiljanja. Ministrstvo za izobraževanje 
znanost, kulturo in šport je sredi poletja objavilo razpis 
za subvencioniranje strokovne literature, vendar izid 
razpisa kljub pretečenemu roku še ni znan. S subvenci-
jo, četudi skromno, bi lažje delali, saj marsikatero opra-
vilo, ki je povezano z izdajanjem revije, ne bi bilo odvi-
sno le od prijateljskega prepričevanja. 

Pri učenju naravoslovja v vrtcu in na razredni stopnji 
osnovne šole je zadnja leta v ospredju pouk z raziskova-
njem. V projekt Fibonaci, ki se letos zaključuje in je 
namenjen uvajanju pristopa učenja z raziskovanjem, je 
najbrž vključen marsikdo od bralcev in bralk. Tudi pro-
jekt Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za 
izvajanje za izvajanje elementov posebnih pedagoških 
načel kocepta Reggio Emilia na področju predšolske 

vzgoje, ki je namenjen predvsem vrtcem, v svojem na-
ravoslovnem delu temelji na učenju z raziskovanjem. 
Delno je bil v učenje z raziskovanjem usmerjen tudi 
projekt Razvoj naravoslovnih kompetenc. Vsi ti projek-
ti so večinoma za nami, ostalo pa je kar nekaj gradiva in 
še več idej, ki jih lahko razširimo med učiteljice in vzgo-
jiteljice, učitelje in vzgojitelje prav s pomočjo Naravo-
slovne solnice. 

Drugo področje, ki se odpira tudi naravoslovju in bo 
spremenilo pouk in učenje, je e-učenje in e-gradiva. 
Nekaj je bilo na tem področju narejenega tudi v Slove-
niji, še več je bilo prenesenega iz tujine. Nedvomno pa 
je to področje, ki so bo v prihodnosti razvijalo, zato je 
v tej številki poleg raziskovanja tudi prispevek o upora-
bi e-gradiva za predmet Spoznavanje okolja v tretjem 
razredu osnovne šole.
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