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EELLSS izmanto LEVEL5 sistēmu, kas ir īpaši
izstrādāta, lai novērtētu personīgo, sociālo un
organizatorisko
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Tas ir balstīts uz trīsdimensiju
pieeju,
lai
apstiprinātu
kognitīvos, ar aktivitāti saistītos
un emocionālās mācīšanās
rezultātus - LEVEL 5 kubs.
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Darbība

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 kontekstualizētu mācību vidi pamata un zinātniskajai izglītībai, praktiskai un uz problēmām balstītai mācībai, un starpdisciplināriem mācību projektiem.
EELLSS konsorcijas mērķis ir izstrādāt visaptverošu, 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 neformālās izglītības sniedzējus
Ieinteresētās puses un kursu sniedzējus
Eiropas ieinteresētās puses, kas strādā
ar skolu un vides politiku

Izstrādāt tēmas un saturu dabaszinātnēs un to potenciālo savstarpējo sakarību ar augsnes zinātni;

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 metodēm;
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 mācību, attīstības telpu skolotājiem un
izglītojamajiem.

Vairāk informācijas var atrast:

www.eellss.eu

Izveidot “aktivizējošu” mācību pieeju,
kas seko uz kompetencēm orientētiem
mācību principiem un izmanto LEVEL5
sistēmu, lai apstiprinātu kompetenču attīstību;
Izstrādāt izglītojošus dizainus un didaktiskus 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 apmācības un kursus par ilgtspējīgu attīstību
un augsnes zinātni.

