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Spoštovane bralke in bralci Naravoslovne solnice, 

pred vami je pomladna številka 19. letnika Solnice. 
V njej lahko med drugim preberete nova spoznanja o 
možganih in kako se o njih lahko učimo. 

Predstavljeni so tudi rezultati Kresničke, tekmova-
nja osnovnošolcev iz znanja naravoslovja, ki se je letos 
v Sloveniji odvijalo prvič in je zagotovo aktiviralo mo-
žgane ter roke tisočih tistih, ki so se tekmovanja ude-
ležili. Kresnička je plod sodelovanja z Jagelonsko uni-
verzo iz Krakova na Poljskem, s katero uspešno 
sodelujemo in izmenjujemo izkušnje na več podro-
čjih. 

V tej številki lahko preberete tudi rezultate raziskave 
o vplivu sodelovanja v mednarodnem projektu Fibo-
nacci na ravnanja strokovnih delavcev v praksi. Ta pri-
spevek zapolnjuje vrzel med prizadevanji strokovnih 
delavcev za izboljšanje strokovnega dela in učinki v 
praksi z objektivnim preverjanjem teh učinkov. 

Zaupanje v učinke, ki jih lahko na ravnanje posame-
znikov dosežemo z ustreznim pedagoškim delom, se 
odraža tudi v novih projektih, v katerih želi EU pozor-
nost strokovnih delavcev v izobraževanju osredotočiti 
na vzgojo za trajnostni razvoj, ki je ključnega pomena 
za ohranitev planeta Zemlja, kot ga poznamo. Vzgoji 
za trajnostni razvoj ob podpori raziskovalnega pouka 
je posvečen tudi projekt SUSTAIN, ki smo vam ga že 
predstavili. Z aktivnostmi v okviru projekta bomo na-
daljevali v septembru. 

Do tedaj vam želimo veliko počitka in novih spo-
znanj s čim manjšim ogljičnim odtisom.

 Članica uredniškega odbora: 
dr. Ana Gostinčar Blagotinšek

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 novembra. Študentje imajo 10-odstotni popust. Šole, ki bodo naročile po 2 ali več izvodov revije, imajo pri naročilu 10-odstotni popust.

Naslov uredništva, naročanje in oglaševanje:  
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01/5892 341, faks: 01/5892 233 (pripis: za dr. Dušan Krnel), e-pošta: dusan.krnel@pef.uni-lj.si, www.pef.uni-lj.si
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