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Spoštovane bralke in bralci, 

Nenadoma je minulo drugo leto, odkar Naravoslov-
na solnica izhaja pod streho Pedagoške fakultete. Pri 
zamenjavi izdajatelja se je število naročnikov sicer neko-
liko zmanjšalo, nato pa umirilo na številki, ki je za tovr-
stne revije kar spodobna. Letos smo pridobili tudi sub-
vencijo ministrstva, skromno sicer, a vendar omogoča 
vsaj nekoliko manj stresno urejanje in izdajanje Naravo-
slovne solnice.

Že v prejšnji številki ste lahko podrobneje izvedeli, 
kako uspešni so pri naravoslovju otroci iz slovenskih šol 
in da si drobceno zaslugo za to pripiše tudi Naravoslov-
na solnica. V izvodu, ki ga pravkar berete, pa je podrob-
neje opisano, kako poteka naravoslovno izobraževanje v 
Evropi, kakšen je pouk naravoslovja v Slovenji v pri-
merjavi z drugimi evropskimi državami, česa imamo 
preveč in kaj bi še morali izpopolniti, da bi bili uspehi 
otrok v slovenskih šolah na mednarodnih preverjanjih 
kot sta TIMSS in PISA še boljši.

Druga velika tema v tej številki Naravoslovne solnice, 
ki je namenjena predvsem širjenju obzorja bralcev in 
razumevanju enega težjih naravoslovnih konceptov, tj. 
evolucije, predstavlja vlogo Darwina pri razvoju teorij o 

razvoju človeka. Za avtorico Barbaro Bajd, ki je tudi 
članica uredništva naše revije in jo večina bralcev pozna 
kot didaktičarko bioloških vsebin, avtorico učbenikov 
in priročnikov, je to področje njenega raziskovanja, pri 
katerem je dosegla mednarodni ugled. 

Kar trije prispevki pa prihajajo iz študentskih vrst. 
Študenti naj bi bili že po svojem statusu izvirni in 
ustvarjalni, če se to ujame še s sposobnostjo tehtnega 
premisleka in spretnostjo pisanja, ne nastane le dobra 
učna enota ali seminarska naloga, ampak tudi prispe-
vek, vreden objave, tudi za zgled in spodbudo ostalim 
bralcem, saj je širjenje dobrih idej temeljno poslanstvo 
Naravoslovne solnice.

Želim vam uspešen konec šolskega leta in lepe poči-
tnice ter na svidenje jeseni.

 Odgovorni urednik: 
dr. Dušan Krnel


