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Utvärderingssystem
Sammordnare
BUPNET GmbH,
Göttingen, Germany
www.bupnet.de

EELLSS använder LEVEL5 som är specifikt
utvecklat för att utvärdera kompetenser i en
informell lärandemiljö.

Landkreis Kassel
Kassel, Germany
www.landkreiskassel.de
FONTYS
Eindhoven, Netherlands
www.fontys.nl

LEVEL5 är baserat på ett
tredimensionellt system som
utvärderar kognitiv utveckling,
aktivitet och känslomässig
relation
till
det
som
utvärderas.

VGY
Stockholm, Sweden
www.varmdo.se

Ytterligare information hittar du:
www.reveal-eu.org
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www.aizpute.edu.lv
ODTU
Ankara, Turkey
www.odtugvo.k12.tr
CECE
Madrid, Spain
www.cece.es

blinc eG
Göttingen, Germany
www.blinc-eu.org
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Rationale
Trots stor potential som ett ämne för interdisciplinära och praktiska projekt, så har jord inte
någon större plats i skolundervisningen, utom
möjligen i yrkesutbildningar med jordbruksinriktning. Jord och de vetenskapsgrenar som
anknyter till jord, erbjuder rikligt med
sammanhangsbaserade
lärandemiljöer
för
praktiskt och problembaserat lärande.
EELLSS är en sammanslutningen som har som
mål att sammanställa ett mångfacetterat utvecklingsbar ansats för att integrera jord i Europeiska skolors läroplaner.

Målgrupp
EELLSS vänder sig till:
Lärare
Skolelever
Skolor och andra utbildningsinstitut
Organisationer som financierar och eller
tillhandahåller kurser
Organisationer som arbetar med skoloch/eller miljöpolicy

Aktiviteter
Utvekla områden och innehåll innom
naturvetenskapen som är lämpligt för
jordvetenskap;
Etablera
en
engagerande
lärandeansats som följer principerna för
kompetensorienterad inlärning och som
kan utnyttja LEVEL5 för utvärdering av
kompetensutveckling;

Mål
EELLSS avser att:
Binda samman jord med naturvetenskaperna för att skapa ett levande och
innovativt lärområde;
Kombinera vetenskap med
teknik inom pedagogiken;

modern

Utveckla instruktioner och didaktiska instrument
som
fungerar
som
planeringsstöd för lärare;
Utveckla och leverera en kurs i hur
jordvetenskap
kan
integreras
i
solaktiviteter;

Skapa en ingång till jord-vetenskap för
lärare och för elever;

Skapa
en
EELLSS-plattform
gemensamt erfarenhetsutbyte;

Introducera
en
kompetensbaserad
lärandeansats där elever från olika delar
av Europa kan sammarbeta;

Skapa en virtuell marknadsplats för
skolor som använder EELLSS ansats i
framtiden och organisationer som
tillhandahåller kurser om jordvetenskap
och hållbar utveckling.

Skapa en växande och samarbetsvilligt
forum för elever och lärare.

Hitta mer information:

www.eellss.eu
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