Spoštovani biologi, biologinje, učitelji in učiteljice biologije!
Biologija je v zadnjih desetletjih postala najhitreje se razvijajoča naravoslovna znanost. Vendar:
• Ali se ta hiter razvoj in nova spoznanja odražajo tudi v položaju biologije v šoli?
• Kakšno je njeno mesto v splošni izobrazbi?
• Ali gredo učni načrti v korak z novostmi v poznavanju živega sveta?
Morda je v odgovorih na ta vprašanje skrita tudi rešitev, kako biologijo bolj približati učencem.
Vsak dan lahko beremo o spremembah v šolstvu. Spreminjajo se učni načrti, razni pravilniki in zakoni.
Biologi se želimo v nadaljnje spremembe aktivneje vključiti in zato moramo strniti mnenja tako biologov raziskovalcev, kot tudi učiteljev biologije in drugih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z biološkim
izobraževanjem. Če želimo sodelovati pri prenovah, se moramo najprej seznaniti s stanjem ter zbrati svoje
poglede na to problematiko. Le tako bomo lahko biologiji ohranili pomembno mesto med predmeti, ki
veljajo kot del splošne izobrazbe vsakega posameznika.

S tem namenom
člani Sekcije za biološko izobraževanje Društva biologov Slovenije
skupaj z Društvom učiteljev biologije pripravljamo posvet z naslovom

Biologija v šoli
Posvet bo v soboto, 10. marca 2007, od 10. do 15. ure,
v Biološkem središču, Večna pot 111 v Ljubljani.
Sodelovanje na posvetu so nam potrdili:
•

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

•

Sonja Artač (Zavod RS 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 poučevanje
biologije

Druga polovica programa bo namenjena delu po skupinah, v katerih se bomo ločeno pogovarjali o položaju
biologije v osnovni šoli, srednjih strokovnih in poklicnih šolah ter na gimnazijah. Na podlagi ugotovitev
delovnih skupin in skupne razprave bomo oblikovali izhodišča za pripravo deklaracije o biološkem
izobraževanju, ki jo bomo posredovali javnosti.
Podrobnejše informacije s programom srečanja vam bomo poslali sredi februarja, ko vas bomo tudi prosili,
da se na srečanje prijavite.
Prosimo vas, da vabilo 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).
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

