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,הוועדה האירופית תומכת בהפקת פרסום זה
אך תמיכה זו אינה מהווה אישור לאימוץ תכני
 אשר משקפים את דעותיהם של,הפרסום
 הוועדה אחראית לכל, בנוסף.המחברים בלבד
.שימוש שעשוי להיות במידע הכלול בפרסום זה

G OA L
GEOETHICS OUTCOMES AND AWARENESS LEARNING

•

לעורר מודעות להגנת החיים והמגוון העשיר
של כדה"א בכל צורותיו.

•

לערב סטודנטים ברעיון ה"גיאו-מורשת" כערך
תרבותי ,חינוכי ,מדעי הנושא הון חברתי;

•

לקדם גישה אתית מחודשת כפי שאנו תופסים
את כדור הארץ וקשורים בו;

•

לטפח התנהגויות אחראיות ושימוש בגישה
מדעית /מקצועית בקרב מדעני כדה"א ,כדי
לשרת את החברה כאשר מתמודדים עם
נושאים סביבתיים.

ECONOMICS

GEOSCIENCES

GEOETHICS

אוכלוסיית היעד
אוכלוסיית היעד של פרויקט  GOALהם בעיקר
סטודנטים במוסדות ההשכלה הגבוהה ,מרצים
וחוקרים.
פעילים בתחומים כגון גיאו-מורשת ,מורי תיכון
ומדריכי שדה מהווים אף הם קבוצת עניין.

הקשר
) (Geoethics Outcome and Awareness Learning
יתמקד בתחום המתפתח של הגיאואתיקה.

תוצאות צפויות
התוצאות הצפויות של פרויקט  GOALכוללות:
• סילבוס של גיאואתיקה שאמור להשתלב
בקורסים או כמודולות הוראה יחידות לימוד
במגוון של קורסים אקדמיים.
• משאבים חינוכיים ,בהתאם לסילבוס ,שמטרתם
שיפור את האיכות והרלוונטיות של הידע
המיומנויות והכישורים של הסטודנטים
בגיאואתיקה ויישומה .זאת באמצעות פיתוח
ההכרה בהשלכות האתיות והחברתיות של
הידע במדעי כדה"א והצורך בהפצת ידע זה
באמצעות חינוך ,מחקר ,פרקטיקה ותקשורת.
• פלטפורמה לשיתוף והפצה של
והתוצרים שפותחו במהלך הפרויקט.

SOCIOLOGY

PHILOSOPHY

התפוקות

הפרויקט משלב חוקרים מתחומים של חינוך מדעי
כדה"א ,גיאו-מורשת ) ,(heritage-geoגיאו-סיכונים
) ,(georisksמערכות כדה"א וסביבה ,גיאואתיקה
וטכנולוגיות מידע ותקשורת בחינוך.
הפרויקט יפתח ויקדם משאבים חינוכיים עבור
סטודנטים הלומדים מדעי כדה"א באקדמיה ,תוך
התבססות על הגישה הקונטקסטואלית.

מטרה
מטרות הפרויקט הן:
•

להציג את הגיאואתיקה כתחום הכרחי של
מדעי כדה"א ,שלו קשר הדוק לחינוך לקיימות
ולמטרות הפתוח בר-קיימא.

