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Genel Açıklama
Toprak disiplinler arası ve pratik potensiyellere
sahip bir konu olmasına ragmen, bazı tarım
okullarının dışında okul eğitimlerinde sunulmamıştır. Toprak ve bağlantılı toprak bilimleri,
temel eğitim ve bilim eğitimlerinde uygulama ve
disiplinler arası problem çözümüne dayanan
öğrenme için zengin bir öğrenme içeriği sunmaktadır.
EELLSS Konsorsiyumu kapsamlı, çok yönlü ve
genişletilebilir bir açıyla “toprağı” sağlam bir
öğrenme alanı olarak Avrupa Okul Eğitim sistemine entegre etmeyi amaçlar.

Hedef Kitle
EELLSS:
Öğretmenlere ve eğitim uzmanlarına
Öğrencilere
Okullara, eğitim uzmanlarına, resmi olmayan öğrenme kurumlarına
Eğitim paydaşları ve Eğitim kurumlarına
Okullarla ve çevre politikaları ile ilgilenen Avrupa Kuruluşlarına

Etkinlikler
Doğa bilimleri ve bunların toprak bilimleri ile potansiyel kesişimleri ile ilgili
konuları ve içeriklerini geliştirmek;
Yeterlilik temelli öğrenme ve Seviye 5
(LEVEL 5) sistemi kullanarak, yeterlilik
gelişimini onaylayan aktif öğrenme yaklaşımı sunmak;

Amaçlar
EELLSS:
Doğa bilimleri ile “toprağı” pratik, somut
yaşayan bir laboratuvar ve yenilikçi
öğrenme alanı olarak bağlantı kurmayı;
Bilimsel bilgi ve beceriyi teknolojinin
sanatsal öğrenimi ile birleştirmeyi;
Öğretmen ve öğrenci için
bilimine giriş ortamı yaratmayı;

Toprak

Yeterlilik temelli öğrenme yaklaşımı sunarak Avrupa’nın farklı bölgelerindeki
öğrencilerin
beraber çalışması ve
öğrenmesine olanak sağlamayı;
Öğretmenler
ve
öğrenenler
için
büyüyen, açık ve işbirlikçi öğrenme ve
gelişme alanı sunmayı;
hedefler.

hitap eder.
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Öğretmenler için planlama araçları
olarak eğitsel tasarımlar ve öğretici
araç-gereçler sunmak;
Toprak bilimini okullarda öğrenme alanı
olarak uygulamaya yönelik kurslar tasarlamak ve sunmak;
EELLSS paltformunu işbirlikçi öğrenme
ve değişim alanı sunacak şekilde
düzenlemek.
Gelecekte EELLSS yaklaşımını kullanacak okullar ve sürdürülebilir gelişim
ve toprak bilimi üzerine eğitim veren kurumlar için görsel materyal alanı yaratmak.

