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kovnaizpopolnjevanja
v oblikiseminarjev,vključeniv proces sprejemanjaodločisaj lahko le tako ostanejo v stiku z tev o spremembahin dopolnitvah,ponapredovanjemznanjabiologije,hkrati vezanih s prenovo šolskihprogramov.
pa bi biliseznanjeniz novimipristopik Zato pozivajo odgovorne na ministrpoučevanjubiologije.Biologiželijobiti stvu za šolstvoin šport,da dajovsa gra-

diva,ki se sprejemajo,v javno razpravo
in tej namenijo dovolj časa. Zbrani so
ugotovili,da takšna srečanjapotrebujejo, zato bodo posvetetegatipa organizirali še naprej.
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