Spoštovani biologi, biologinje, učitelji in učiteljice biologije!
Pošiljamo vam program posveta Biologija v šoli, ki bo v soboto, 10. marca 2007, od 10. do 15.
ure, v Biološkem središču, Večna pot 111 v Ljubljani.
Datum posveta ostaja nespremenjen, kljub dejstvu, da na ta dan poteka tudi poskusna matura (kar
pa ni bilo zapisano v uradnem šolskem koledarju, ki je objavljen na spletnih straneh MŠŠ). Za to
nevšečnost se opravičujemo in upamo, da se boste kljub temu lahko udeležili posveta.
Program posveta:
9.30-10.00

klepet ob kavi

10.00-10.15

Pozdrav in kratka predstavitev ciljev posveta

10.15-11.45

Prispevki vabljenih predavateljev:

•

dr. Andreja Barle Lakota (MŠŠ): Splošna izobrazba

•

Sonja Artač, (Zavod za šolstvo): Spremembe v biološkem izobraževanju v zadnjih 20 letih

•

dr. Gregor Zupančič (Oddelek za biologijo): Pogled stroke na stanje biologije v šoli

•

dr. Barbara Bajd (Društvo učiteljev biologije): Strokovna avtonomija učitelja biologije

•

Marjetka Širec (Srednja šola za gostinstvo in turizem, Radenci): Učiteljev pogled na biologijo

•

dr. Andreja Barle Lakota (MŠŠ): Delovanje šolskega sistema in vzvodi odločanja

11.45-12.30

Delo po skupinah:

Osnovna šola (dr. Jelka Strgar, učitelj na OŠ)
Strokovne in poklicne šole (mag. Minka Vičar, učiteljica na SPŠ: Marjetka Širec)
Gimnazije (Sonja Artač, učitelj na gimnaziji: mag. Andrej Podobnik)

(vmes: malica, kava)
12.30-14.00

Predstavitve dela po skupinah in vodena diskusija. (dr. Barbara Vilhar)

14.00-14.30
Sklepi posveta in oblikovanje izhodišč za pripravo deklaracije o biološkem
izobraževanju. (dr. Simona Strgulc Krajšek)
Prosimo vas, da obvestilo ponovno posredujete vsem biologom in učiteljem biologije, ki jih poznate. Za vašo
pomoč pri obveščanju o dogodku se vam najlepše zahvaljujemo.
Svoja vprašanja in mnenja v zvezi s posvetom ali delovanjem Sekcije za biološko izobraževanje Društva
biologov Slovenije nam lahko posredujete na e-naslov (Simona Strgulc Krajšek, simona.strgulc@bf.unilj.si).

PROSIMO, DA UDELEŽBO NA POSVETU POTRDITE.
(e-naslov simona.strgulc@bf.uni-lj.si ali telefon 01 423 33 88, interna številka 350)
Veselimo se srečanja z vami,
dr. Simona Strgulc Krajšek
Sekcija za biološko izobraževanje
Društva biologov Slovenije

dr. Barbara Bajd
Društvo učiteljev biologije

Več informacij na spletni strani http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/ucitelji/sekcija-DBS.htm

