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Validācijas pieeja 
 

EELLSS izmanto LEVEL5 sistēmu, kas ir īpaši 

izstrādāta, lai novērtētu personīgo, sociālo un 

organizatorisko kompetenču attīstību 

neformālos un formālos 

izglītības iestatījumos. 

 
Tas ir balstīts uz trīsdimensiju 

pieeju, lai apstiprinātu 

kognitīvos, ar aktivitāti saistītos 

un emocionālās mācīšanās 

rezultātus - LEVEL 5 kubs. 

 

Lai iegūtu vairāk informācijas:  

www.reveal-eu.org  
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BUPNET GmbH 
Sabine Wiemann 
Göttingen, Germany 
swiemann@bupnet.de 
 

 
 

 

 
 

The European Commission support for the production of this 

publication does not constitute an endorsement of the con-

tents which reflects the views only of the authors, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 
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Eiropas augsnes zinātnes 

empīriskā mācību laboratorija 
 

http://www.reveal-eu.org/


 

 
 

 
Pamatojums 
 
Neraugoties uz to starpnozaru un praktisko 

potenciālu, augsne nekad nav bijusi pilnībā 

ieviesta skolas izglītībā, izņemot profesionālās 

lauksaimniecības skolas. Augsnes un saistītās 

augsnes zinātnes piedāvā bagātīgu un kon-

tekstualizētu mācību vidi pamata un zinātniska-

jai izglītībai, praktiskai un uz problēmām balstī-

tai mācībai, un starpdisciplināriem mācību pro-

jektiem. 

 

EELLSS konsorcijas mērķis ir izstrādāt vis-

aptverošu, daudzpusīgu un paplašināmu pieeju, 

lai integrētu augsnes kā nozīmīgu mācību jomu 

Eiropas skolu izglītībā.  

 
Mērķa grupas/auditorija 
 
EELLSS uzrunā: 

 Skolotājus un izglītibas speciālistus 

 Skolēnus un studentus 

 Skolas, izglītības institūtus un ne-

formālās izglītības sniedzējus 

 Ieinteresētās puses un kursu sniedzējus 

 Eiropas ieinteresētās puses, kas strādā 

ar skolu un vides politiku 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mērķi 
 
EELLSS apņemas: 

 Savstarpēji saistīt dabas zinātnes ar 

"augsni" kā praktisku, konkrētu "dzīvo" 

laboratoriju un inovatīvu mācību jomu; 

 Apvienot zinātniskās zināšanas un 

prasmes ar jaunākajām mācību meto-

dēm; 

 Izveidot ieeju augsnes zinātnē Eiropas 

skolās gan skolotājiem, gan studentiem; 

 Iepazīstināt uz kompetencēm vērstu 

mācību pieeju, kurā studenti no 

dažādiem Eiropas reģioniem strādā un 

mācās kopā; 

 Izveidot augošu, atvērtu un kopēju mā-

cību, attīstības telpu skolotājiem un 

izglītojamajiem. 

 
 

Vairāk informācijas var atrast: 

www.eellss.eu 

 
 

 
Darbība  
 

 Izstrādāt tēmas un saturu dabaszināt-

nēs un to potenciālo savstarpējo sa-

karību ar augsnes zinātni; 

 Izveidot “aktivizējošu” mācību pieeju, 

kas seko uz kompetencēm orientētiem 

mācību principiem un izmanto LEVEL5 

sistēmu, lai apstiprinātu kompetenču at-

tīstību; 

 Izstrādāt izglītojošus dizainus un didak-

tiskus instrumentus kā plānošanas 

ierīces skolotājiem; 

 Izeidot un nodot apmācību kursu par to, 

kā pielāgot augsnes zinātni kā mācību 

jomu skolās; 

 Uzstādīt EELLSS-platformu kā kopīgu 

mācīšanās un apmaiņas vietu; 

 Izveidot virtuālu tirgus vietu skolām, kas 

izmanto EELLSS pieeju nākotnē, un 

kursu sniedzējiem, kas piedāvās apmā-

cības un kursus par ilgtspējīgu attīstību 

un augsnes zinātni. 

 
 
 
 

 


