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I. BEVEZETŐ 
 

Vannak olyan dolgok, amelyeket már kora kisgyermekként meg kell tanulnunk, mivel segítenek bennünket 

abban, hogy felnőttként önazonosak legyünk: tiszteljük magunkat, tiszteljünk másokat és belátással 

cselekedjünk. Az Added VALue Learning for Preschool Teachers & pedagogical coordinators , röviden AVAL 

projekt célja az volt, hogy óvodapedagógusokat és általános iskolai etika tanárokat segítsen abban, hogy a 

gyerekek korosztályának megfelelő módon (0-3, 3-6, 7-11 éveseknek) tudjanak az oktatandó értékekről 

beszélni, úgy, hogy a gyermekekben mély elköteleződés alakuljon ki az etikus viselkedés iránt és a tanultak 

egész életükben elkísérhessék őket. 

 

Jelen útmutató a pedagógiai koordinátorok, tanárok, óvodapedagógusok és bölcsődei nevelők számára 

készült, hogy támogassa az erkölcsi és értékorientált nevelői, oktatói munkájukat. Célunk egyrészt az 

értékorientált nevelés tudatossági szintjének erősítése azzal, hogy a jelentőségéről és fontosságáról 

beszélünk, főként annak általunk történő értelmezéséről, ami az általunk fejlesztett segédanyagokban is 

tükröződik. Másrészt egy praktikus útmutató, melyben sorra vesszük a használatba vételt megelőző 

kérdéseket, miket kell figyelembe kell venni, amikor e segédanyagokat bevezetik az intézmények oktatási 

programjába, különös tekintettel a magyarországi helyzetre. 

 

A dokumentum következő része a következőkből áll: 

 Mi jelent az értékorientált nevelés? 

 Az erkölcsi és értékorientált nevelés bevezetésekor figyelembe veendő különböző szintek és 

szempontok: ellenőrzőlista. 

 Útmutatások és ajánlások, amelyek az egész európai szakmai közösség érdeklődésére számot 

tartanak. Ezek az iránymutatások és ajánlások olyan szemináriumok alatt fogalmazódtak meg, 

melyeket nemzeti szinten tartottak valamennyi partnerországban: Spanyolországban, 

Horvátországban, Szlovéniában, Görögországban, Cipruson, Magyarországon, Romániában és 

Németországban. 

 Útmutató magyar felhasználók számára: valamennyi résztvevő ország tekintetében összegyűjtöttük 

egyedi szempontokat. 
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A nemzeti útmutatókat nem fordítottuk le más nyelvekre, mivel ezek csak az adott ország szakembereinek 

érdeklődésére tartanak számot. Ha érdekli, hogy a részt vevő országok a kisgyermeknevelésben és az 

általános iskolában hogyan tekintenek az értékorientált nevelésre, kérjük, olvassa el a projekt elején végzett 

szükségletelemzés részeként elkészített országjelentéseket. Az összes jelentés angol nyelven érhető el a 

projekt weboldalán: http://valueseducation.odl.org/project-outputs/ 

 

I.1 ÉRTÉKEK TANÍTÁSA 

 

Az oktatásnak tulajdonképpen mindig értékátadásnak kell lennie. értéknövekedésnek kell lennie. Manapság az 

óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást úgy definiálják, mint ami a gyermekeknek számára az 

INTEGRÁLT FEJLESZTÉSÜKHÖZ kínált kognitív és társadalmi-érzelmi nevelés, mely  pedagógiai és 

rekreációs szocializáció tapasztalatai révén ölt testet. Ez a meghatározás teljes mértékben érvényes a 

gyermek életkorától függetlenül. Az alkalmazandó módszertan változhat, de a koncepció lényege változatlan 

és élethosszig fennmarad. 

 

Ha valóban egy integrált oktatást akarunk kínálni, amely felkészíti a gyerekeket arra, hogy aktív és 

felelősségteljes polgárokká váljanak, akkor az értékek átadása az egyik legfontosabb alkotóeleme a "XXI. 

század helyes oktatásának receptjének". 

 

Arra az előfeltevésre alapozva, hogy amikor a gyermekek születnek, nem ismerik a közösség szerepét, 

normáit, magatartási normáit és erkölcsi és társadalmi értékeit, az oktatók a tapasztalatok és kapcsolatok 

facilitátoraivá válnak, akik támogatják társadalmi érettségük progresszióját. 

 

Az értéket definiálhatjuk úgy, mint egy valódi, kívánatos, objektív és elérhető elemét az emberi létnek, amelyet 

az emberek egyéni tapasztalataikon keresztül internalizálnak, és amely így erkölcsi magatartási normává 

alakul át. 

 

A gyermekek tapasztalataik révén kiválogatják és magukévá teszik azt az értékrendszert, amely elősegíti 

számukra a lelkiismeret kialakulását, és azt az egyéni elkötelezettségüket, hogy e szerint viselkedjenek a 

gyakorlatban. 

 

Az oktatásnak magatartási útmutatót kell kínálnia a gyermekek számára már kora gyermekkorukban, 
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elősegítve az önálló lelkiismeret megszerzéséhez szükséges belső érettséget.1 

 

Ezek az apró emberek a személyiségfejlődésük első szakaszában nyitottak a tudásra a maguk, a körülöttük 

lévő világ és a környezetükben élő emberekkel kapcsolatban. Ennek a környezetnek olyan példaképeket kell 

kínálnia, amelyek közvetítik a közösség által elfogadott pozitív értékeket, segítve őket megszabadulni a 

negatív értékektől és hatásoktól, valamint megtanulni, hogyan kell kezelni ezeket az energiákat. 

 

Ahhoz, hogy megtanuljanak együtt élni másokkal, már kora gyermekkorban meg kell tanítani nekik azokat a 

normákat, amelyek az együttélést szabályozzák vagy irányítják. 

 

A személyiség fejlődésének alapvető eredményét a kisgyermekkori nevelésben az öntudatosság és 

motivációk alá-fölérendeltségi hierarchiájának kialakulása jelenti.  Ennek köszönhetően a gyermekek 

meglehetősen stabil belső világot kapnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy aktív és tudatos résztvevői 

legyenek a körülöttük lévő világban.  Ez szintén a meghatározott tendenciák bevésődéséhez vezet.  

 

Az alapfeltétele annak, hogy ebben a korban személyiségfejlődésről beszéljünk az, hogy mennete előre 

látható, ami egy meghatározott irányt impikál. Ennek a formálódásnak egy meghatározó eleme  a 

társadalmilag elfogadható magatartási szabályok megfigyelése. Ezek olyan normák, amelyeket a gyermekek 

asszimilálnak tevékenységük során, valamint a felnőttekkel és a környező világgal folytatott kommunikációban, 

és amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a későbbi szakaszokban hatékonyabban szabályozzák 

magatartásukat. 

 

Ebből a szempontból nézve, az erkölcs az egyének fejlődésének  legkorábbi szakaszában kezd el formálódni. 

 

Az ERKÖLCSI VISELKEDÉSI NORMÁK ezen koncepciója szerint az értékek végtelenek abban az 

értelemben, hogy a valóság objektív és ideálisan orientált. Ez azt jelenti, hogy a valóságon alapuló 

szempontok sokaságát felölelő tevékenységek megteremtik az erkölcsi értékek kialakulásának alapjait.  

 

A korai életkorban az értékek kialakítását célzó oktatási programoknak a következő tulajdonságokkal kell 

bírniuk: 

 könnyen alkalmazható a gyakorlatban, 
                                                            

1 Ha a „magatartási útmutató” túlságosan szigorú a leírásban, akkor az oktatást javaslatként és ösztönzőként is le lehet 

írni, amely támogatja a fejlődést az erkölcsi fejlődés egyéni szintjén. Lásd az erkölcsi fejlődés szintjeit Kohlberg szerint: 

https://courses.lumenlearning.com/teachereducationx92x1/chapter/kohlbergs-stages-of-moral-development/ 
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 kínáljon pozitív példaképeket, és 

 alapvető erényes viselkedési mintákat közvetítsen. 

 

Az értékek kialakítását a kisgyermekkori oktatásban és nevelésben ugyanúgy kell végezni, mint a szokások, 

képességek, tudás és készségek kialakítását. Ugyanezekkel az oktatási folyamatokkal és eljárásokkal kell 

végrehajtani, azaz GLOBÁLIS MÓDON. 

 

Az élet első éveiben az értékeknek, mint mindennek a gyermekekkel kapcsolatban, általános, globális fókusza 

van, csakúgy, mint a koncepcióknak, normáknak, fogalmaknak, képességeknek és más pszichológiai 

formációnak. A gyermekek ebben a korban végzett valamennyi tevékenysége általános jellegű. 

 

A gyermekek általános figyelmében megalapozódnak azok a megkülönböztetett és specifikus értékeket, 

amelyek a felnőttként jellemezni fogják őket, de még ezeknél a fiatal emberek erkölcseit még nem lehet 

határozottan megítélni. 

 

Csak e korai szakasz végén kezdjük észrevenni a globális értékek differenciálódását abban az érzelmi és 

kognitív fejlődésben, amely lehetővé teszi a környező valóság jobb megismerését és személyes 

megtapasztalását. 

 

A pszichológiai alakulásoknál lehetetlen közvetlenül hatni az értékek, képességek és motiváció felépítésére. 

Ezért olyan jól szervezett és módszertanilag megtervezett tevékenységeket kell végezni, amelyek lehetővé 

teszik a gyermekek számára, hogy megfelelően irányuljanak. Ezt az orientációs bázist átviszik bármilyen más 

hasonló tevékenységre, és fokozatosan alakítják képességeiket, motivációikat és értékeiket ennek 

megfelelően.  

 

Véleményünk szerint fogalmi hiba az, hogy megpróbáljuk közvetlenül formálni az értékeket. A képességekkel, 

szokásokkal, koncepciókkal, fogalmakkal és a személyes tapasztalatokkal kapcsolatban kell a munkát 

elvégezni az értékek kialakulásához. 

 

Az értékeket nem mint értékeket tanulják meg, hanem inkább olyan tevékenységek eredményeként alakulnak 

ki, amelyek érdekesek a gyermekek számára. Ezekben olyan tevékenységeket hajtanak végre, amelyek 

befolyásolják a jövőbeli értékek összetételét. Amikor a hős szerepjátékban vagy színészi előadásban segít 

rászoruló barátjának, akkor a barátság és az emberi szolidaritás fogalmainak alakulását befolyásolja. Ezeknek 

a tevékenységnek az ismétlése és gazdagítása révén alakul ki lassan a későbbi erkölcsi én. 



 

 

10 

 

Az egyéni értékrendünket napi cselekedeteink során sajátítottuk el és válogattuk ki az elemeit, a gyerekek is 

így asszimilálják és szűrik ki őket a felnőttek viselkedéséből. Az értékek kialakulása történhet spontán módon, 

vagy pedagógiai úton irányíthatóan. Az értékek kialakításának pedagógiai irányítása garantálja, hogy az 

egyéni értékrend összhangban álljon a társadalmi normákkal és értékekkel. Ha az értékek kialakítására 

felajánlott tevékenységeket érzelmi elégedettség és jólét kíséri, a gyerekek hajlamosak megismételni őket. Az 

ilyen tevékenységek szokássá válnak, mert elkezdik részét képezni a gyermekek magatartását szabályozó 

rendszernek.  

 

Vagyis a szokások kialakulásának és az értékrend kialakítására irányuló tevékenységek végrehajtása során a 

gyermekek érzéseit és személyes tapasztalatait kell fejleszteni, és nem csak a külső megerősítés érdekében 

kell irányítania magatartásukat. Ebben az értelemben a tudás kedvéért való tudás nem garantálja az érték 

kialakulását. Ehelyett személyes érzelmi tapasztalatoknak kell azt kísérnie, amelyek az érzelmi és kognitív 

folyamatok egységét fejezik ki. 

  

Figyelembe véve az adott korosztály jellegzetességeit (és itt fontos emlékezni a gyermekek idegrendszerének 

gátlási és izgalmi idejére) és arra a tényre, hogy a gyerekek azzal foglalkoznak, ami érdekli őket, az ÉRTÉKEK 

TANÍTÁSÁT rekreációs tevékenységek sorozatába olvasztottuk, olyan tevékenységekébe, amelyeknek 

különös jelentése van a gyermekek számára. Reményeink szerint ezek egy transzverzális program részeivé 

vállnak, és egy oktatási-nevelési központ valamennyi tevékenységét áthatják. 
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Az értékrend kialakítása nem történhet közvetlen módon. Ehelyett a szokások, fogalmak és személyes 

tapasztalatok kialakítását, amelyek az értékek kialakulásához vezetnek, jól szervezett és módszertanilag 

megtervezett tevékenységekkel kell elvégezni, amelyek lehetővé teszik a gyermekek számára az orientációt. 

Ezt az orientációs bázist átviszik bármilyen más hasonló tevékenységre, és fokozatosan formálják a képezni 

kívánt motívumot vagy értéket. Ez azt jelenti, hogy az értékrend teremtés valójában egy keresztirányú tengely, 

amelyet ki kell használni a gyermekek által végzett valamennyi tevékenységben. Ezt általános célként kell 

beépíteni minden tevékenység tervezésébe. 

 

Az oktatási gyakorlatban szükség van arra, hogy ezeket a transzverzális tengelyeket a tanterv alkotó blokkok 

egyikévé kell tenni, a többi célkitűzéssel és tartalommal strukturált módon. 

 

Az értékekkel való, kizárólag keresztirányú tengelyként való foglalkozásnak az a hátránya, hogy nehéz az 

általános célt a konkrétabb célokhoz kapcsolni. Ez a hátrány gyakran vezet e pedagógiai gyakorlat 

elhagyásához. Nehéz az általános célkitűzés más tevékenységekbe történő beépítése és a tevékenység 

 

Mi az értékorientált nevelés? 

Az értékorientált nevelés a tulajdonságok, normák, értékek és gyermekek viselkedésének 
összekapcsolását jelenti. A személyiség ezen pszichológiai tulajdonságainak csoportja 
elválaszthatatlan a gyermekek fejlődésének és magatartásának valamennyi területétől.  

Ezek a tulajdonságok a gyermekek személyiségének két nagy aspektusára összpontosítanak - 
az Énre, amely inkább jellemük, temperamentumuk és más belső pszichológiai formációk 
kialakulására utal, valamint az én vetületének a gyermekeket körülvevő környezetre vetítésére, 
amely az a család, a helyi közösség és általában a társadalom egésze.  

Ez egy dialektikus kapcsolat, amelyet a kognitív és az érzelmi tényezők egysége ad, az „Én” 
lényegében kifejezi a közeg gyermekekre gyakorló formáló hatását. Az „én és mások” kifejezi a 
gyermek cselekedetét ebben a közegben. Ebben az értelemben nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy az összes pszichológiai tulajdonság eleinte a gyermekek interpszichológiai 
kapcsolata azokkal, akik körülveszik őket. Később ez az Én intrapszichológiai kapcsolatává 
válik. Ezért a személyiségfejlődési terület (belső pszichológiai zóna) és a másik terület (külső 
társadalmi zóna) közötti határok meghatározása időnként következetlen és nem túl 
tudományos.  

Az alábbiakban bemutatott tulajdonságok, normák, értékek és viselkedés kapcsolatának erre a 
koncepcióra kell összpontosítania. Csak az a tény, hogy a pedagógiai munkában az egyik vagy 
a másik aspektusra helyezik a hangsúlyt, teszi indokolttá a megkülönböztetést. 
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konkrét célkitűzéseire reflektálva értékelése. Másrészt a transzverzális tengelyekkel történő munkát a 

pedagógus puszta verbális megfigyeléseire korlátozza. Ez nem garantálja az értékrend kialakításának 

megvalósítását. 

 

Bár  az  értékátadás  globális  fókuszát  hangsúlyozzuk,  az  olyan  konkrét  gyakorlatok  ajánlása,  melyek  az 

értékek átadását szolgálják, nem jelentenek pedagógiai ellentmondást.  

 

Ilyen módon bizonyos esetekben az értékeket általános célként integrálják bármely általános tevékenységbe, 

és az érték más tevékenységekkel együtt, különös és konkrét tartalomként kerülnek átvitelre. Az egyik vagy 

másik módszertani eljárás megvalósítása a csoport jellemzőitől, a tartalom fókuszától, a tevékenység céljától 

stb. függ. 
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II. AZ ÉRTÉKORIENTÁLT NEVELÉS BEVEZETÉSE AZ 

ITÉZMÉNYBE 
Az erkölcsi és az értékorientált nevelés működő meghatározását projektünkben az AVAL Kézikönyv 

tanároknak és szülőknek írja le, mint az oktatás minden olyan aspektusát, amely kifejezetten vagy 

hallgatólagosan kapcsolódik az élet etikai dimenziójához, és amely megfelelő módon strukturálható, 

szabályozható és ellenőrizhető,  oktatási módszerek és eszközök segítségével.  

 

Az AVAL projekt során kifejlesztett tananyagok közvetlenül kapcsolódnak az értékneveléshez és három fő 

pillérre oszlanak, amelyeket a következőképpen lehet összekapcsolni az egyén kapcsolati rendszereivel: 

 

ÖNFELFEDEZÉS 

ÖNMAGAM - Etikai értékek - Személyes értékek 

A személyes értékek fejlesztése és megértése, valamint azoknak az egyén gondolataival, érzelmeivel, igényeivel 

és kívánságaival való viszonya. 

 

KAPCSOLATOK 

ÉN ÉS MÁSOK – Demokratikus és közösségi értékek 

A társadalmi értékek megértése és az, hogy mikéntkerülünk interakcióba más emberekkel, azáltal, hogy 

különféle közösségi kapcsolatokat alakítunk ki velük. 

 

GONDNOKSÁG 

EGYÉN ÉS TERMÉSZET – Környezeti értékek 

A biológiai világ felfedezése és a környezeti problémák tudatosítása, olyan ökológiai megoldások keresése, 

amelyek javítják az egészséges élet minőségét. 

 

A segédanyagok eltérő módszertant alkalmaznak mindhárom korcsoportra: 0-3 év, 3-6 év és 7-11 év. 

Alkalmasak a gyermekek meghatározott életkorra jellemző tanulási képességeihez, és reagálnak kognitív, 

motoros, érzelmi és erkölcsi fejlődésük megfelelő szintjére. 
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II. 1 Miket vegyünk figyelembe? 

Mivel az oktatási háttér és a szabályozás nemzeti szinten eltérő, célunk az, hogy olyan mérföldköveket 

határozzunk meg, amelyek segítik az AVAL segédanyagoknak az intézményünkben meglévő értékátadási 

gyakorlatokba való integrálását. Az alábbiakban talál egy ellenőrző listát azokról a szempontokról, melyeket 

figyelembe kell vennie az értékorientált nevelési gyakorlat bevezetése vagy kiegészítése során.  

 Az erkölcsi és értékorientált nevelés miniszteri szintű kritériumai  

Az oktatási törvényekben szerepel-e az erkölcsi és értékorientált nevelés?  Van-e kritérium ezekre az oktatási 

rendelkezésekre? Van-e ezeknek közvetlen hatása a tervezett munkára? A nemzeti irányelvek válaszokat 

adhatnak Önnnek ezekre a kérdésekre, kérjük, olvassa el a IV.fejezetet, amely az Ön országának 

sajátosságairól szól. 

 Az erkölcsi és értékorientált nevelés iskolai szintű szabályozásának vizsgálata 

Van iskolának magatartási kódexe vagy etikai nyilatkozata? Van olyan kritérium vagy fókusz, amely 

támogatná a kezdeményezését? Kellene-e az iskolának valamilyen erkölcsi magatartási nyilatkozatot 

tennie?Itt található egy jó példa az etikai nyilatkozatra az iskolában (angolul): 

https://www.educatetogether.ie/app/uploads/2019/01/Educate-Togethers-Charter.pdf 

 Az intézmény oktatási programjának vizsgálata 

Mi az intézmény profilja? Környezetvédelem, sport, nyelvek és kultúrák közötti megértés? Határozza meg az 

intézmény tevékenységeinek fókuszpontját, és ismerje meg a pedagógiai programot. 

 A minisztérium és/vagy a felügyelő/finanszírozó testület igényei és az általuk nyújtott lehetőségek 

Van-e speciális igény az önkormányzattól vagy az államtól? Van-e olyan kezdeményezések (lehetséges 

forrásokkal), amelyekben az intézmény részt vehet? Van-e olyan korlátozás vagy szabály, amelyet be kellett 

tartania? 

 Nemzeti szempontok a magyar validációs műhely visszajelzései alapján 

A nemzeti iránymutatások fejezet célja, hogy integrációs javaslatokkal segítsen. 

 A segédanyagok lehetséges integrálása: hol, mikor és kinek? 

 Vegye figyelembe intézménye erőforrásait: hány kollégáját érdekelheti és ki képes (ideje és energiája van) 

részt venni az integrációban? Melyik osztály (csoport) vagy tanórán kívüli csoport részesülne ennek az 

előnyeiből? Mikor lenne a legjobb idő valami újat kipróbálni? Határozza meg a gyermekek korcsoportjait, 

számát, mikor vonná be őket és mely kollégákkal tud együttműködni. 

 Az erkölcsi és értékorientált nevelés osztály/csoport szintű szabályozásának vizsgálata 
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Megvan a kiválasztott csoport vagy osztály: van-e nyilatkozata a gyermekek és az oktató közötti etikai 

magatartásról? 

 Íme egy példa a csoportszabályokra: https://drive.google.com/file/d/0B8HN9oCT-

nX0eWRnOS1mSmpXTTA/view 

 A használni kívánt segédanyagok kiválasztása 

Keresse meg a kiválasztott csoportok pedagógiai programját egy adott témában, és próbálja összeegyeztetni 

azt az AVAL kézikönyvben található értéknevelési gyakorlatokkal. 

 AVAL kézikönyv: olvassa el a gyakorlatokat; szabja az igényeire, ha szükséges. 

 Előkészítés: a szükséges anyagok letöltése és kinyomtatása. 

 A gyakorlatok megvalósítása 

 Intézményi értékelés: azt javasoljuk, hogy tartson rövid beszélgetést a végrehajtás előnyeiről és hátrányairól. 

Készíthet egy egyszerű felmérést A következő kérdések mentén beszélgessenek, vagy készítsen egy rövid 

femérést: 

 Alkalmas volt abban a korcsoportban, amelyhez szánták? 

 Könnyű volt végrehajtani a tanárok számára? 

 Mi működött jól, és mit kell változtatni? Készítse el a gyakorlat saját verzióját. 

 Volt annyira jó, hogy integráljuk az oktatásba? 

A visszajelzés része lehet egy szülőkkel való beszélgetés is, akik visszajelzést adhatnak a saját 

tapasztalataikról. 

 Visszajelzés a közösség számára 

Az anyaggal kapcsolatos tapasztalatai nagyon értékesek! Ossza meg szakmai körökben, konferenciákon. 

Előkészületben van egy magyar AVAL platform, ahol az oktatók értékelhetik és kommentálhatják az 

anyagokat, és feltölthetik saját verzióikat. Elérhetőségét a projekt magyar nyelvű honlapján találja: 

http://valueseducation.odl.org/training-materials-in-hungarian/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jógyakorlat 

A mellékletek között találja Sandra Mattes elemzését egy segédanyag bevezetéséről. Ő az egyik 

tesztelő oktató volt Németországban, és beleegyezett abba, hogy megossza az elemzését, mely 

angol nyelven olvasható. 
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III. Országkörkép: másoknak mi a fontos? 
 

Annak érdekében, hogy a kidolgozott tananyagok a legjobban felhasználhatók legyenek különböző oktatási 

és  kulturális  környezetekben,  az  AVAL  partnerség  nagy  hangsúlyt  fektetett  a  lokalizációra.  A  fordítások 

során  a  versikéket  és  meséket  a  helyi  összefüggésekben  kellett  megtalálni,  hogy  a  kívánt  hatása 

megegyezzen. Fontos volt továbbá, hogy iránymutatásokat nyújtson a különféle országok oktatói számára 

az integráció leghatékonyabbá tétele érdekében. 

 

Ezek az útmutatók a partnerországokra vonatkoznak, ezért a különféle nemzeti útmutatókat nem minden 

nyelvre fordítottuk le. 

 

Az útmutató egyik pillére a részt vevő országok értékorientált nevelés fogalmának jelentése, amely tükrözi 

mind  a  nemzeti,  mind  a  helyi  (vagy  regionális)  jogalkotási  igényeket.  A  másik  pillére  az  érvényesítési 

műhely, amelyeket az egyes országokban tartottak. 

 

Az érvényesítési műhelyek fő célja, hogy visszajelzéseket gyűjtsenek szakértőktől és a szakmagyakorlóktól a 

végleges  iránymutatások  kidolgozására  a  pedagógiai  koordinátorok  számára  az  óvodai  és  óvodai 

értéknevelés  oktatásának  bevezetésére.  Meghívtak  ECEC‐szakértőket,  általános  iskolai  pedagógiai 

koordinátorokat, ECEC‐szakembereket és más oktatási intézmények képviselőit (pl. Múzeumok, könyvtárak 

stb.). 

 

A  következő  fejezetben  rövid  európai  körutazást  nyújtunk,  bemutatva  az  egyes  nemzetek  szakértőinek 

szempontjait,  legfontosabb  kiemeléseit.  Az  oktatók  nemzetközi  közösségének  érdeklődése  elméleti 

táplálékot nyújthat a továbbgondoláshoz, gyakorlati tanácsokat a végrehajtáshoz. 

 

A nemzeti validációs műhelyek összes jelentése angolul elérhető a dokumentum mellékletében.  

Peace education - Spain 

“„A tartós béketeremtés az oktatás feladata; a politika csupán annyit tehet, hogy ne legyen háború” 

Maria Montessori 

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy amikor egy gyermek születik, az agya, kivéve a reflexek sorozatát, amely 
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lehetővé teszi a gyermek túlélését (feltétel nélküli reflexek), mentes a genetikai és örökölt viselkedéstől, és 

végtelen sokféleség birtokában van, annak a lehetőségére és képességére, hogy az emberiség által 

felhalmozott társadalmi tapasztalatok átvegye, a generációk százaihoz hasonlóan, akiket a felelősségteljes 

felnőttek neveltek. Ezt a gyermeki képességet arra, hogy stimulálódjon az őt körülvevő világból, az 

úgynevezett „emberi agy plaszticitásának” nevezik. A gyermek születésekor nem ismeri annak a 

társadalomnak az értékeit és jellemzőit, amelyben élni fog. Meg kell tanítani erre. 

 

A békére nevelés az értékek, a tudás megszerzésének és a hozzáállás, készségek és viselkedés 

kialakításának folyamata, hogy harmóniában éljünk önmagukkal, másokkal és a természeti környezettel. 

 

Az AVAL projekt célja az iskolai tanárok számára, hogy olyan elemekkel szolgáltasson, amelyek elősegítik 

őket a legfiatalabb gyermekek nevelésében és szerelmükben való tiszteletben tartásában. A tanárok 

hozzáférhetnek olyan pedagógiai és módszertani eljárásokhoz, amelyek elősegítik számukra a normák, 

értékek, koncepciók és magatartás kialakítását, amelyek elősegítik a béke elfogadását és az erőszak 

elutasítását, mint személyiségük alapvető elemei. A cél az, hogy az AVAL segédanyagok segítségével a 

nevelők olyan szokásokat alakítsanak ki a gyermekekben, amelyek meghatározzák a viselkedésüket a 

jövőben, az értékek átadása révén, amelyek aztán az egész életükben elkísérik őket. 
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Az egzisztenciális én - Olaszország 

Kivonat Paola Corsano professzorral,  a Pármai Egyetem docensével készült interjúból. 

 

K: Miért olyan fontos az egzisztenciális én a 0-3 korosztály számára? 

V: Az összes érték lényegében etikus. Helyesebb és a gyermekfejlesztés eredményeivel összhangban 

különbséget tenni az egyes értékek és a relációs értékek között. A saját ismerete és megértése képezi a 

másokkal való kapcsolat alapját. Az első létezik az egzisztenciális én; ez lehetővé teszi számunkra, hogy 

úgy érezzük magunkat, mint egy különálló ember a többitől. A koncepció és a fejlesztési szakasz, amely 

gyakran átfedésben van a személyes identitással, kifejezi minden gyermek egyediségét, az egyéniség és 

a cselekvés szándékának érzéseit, valamint a viselkedés tudatosságának és megértésének képességét. 

 

Kérdés: Ha az egzisztenciális én alapvető fejlődési állapot, akkor mi lehet megfelelő módja annak, hogy 

kapcsolatba lépjünk ezzel a nagyon különleges 0-3 korcsoportdal az egzisztenciális én egyedi felfedezése 

körül? 

V: Önvisszaverődés (tükrözés). A tükörbe nézés és „az én vagyok” gondolkodása Jaques Lacan 

„tükörfázisának” is nevezik, amely meglehetősen nyugtalanító lehet. Az a arc, amelyet a gyermek a 

tükörben lát, nem feltétlenül nézi őt. Feltételezhetjük, hogy folyamatban van a tükörben való felismerés 

megtanulásának folyamata. 

„A tükör, mint eszköz az önvaló és az én tükrözéséhez. Az első kísérleti tanulmányokat a gyermekek 

öntudatosságának kialakulásáról a kisgyermekek tükör előtt mutatott aggályos magatartásának "alkalmi" 

megfigyelése alapján végezték. Az első életévükben még ismeretlen visszatükröződésük társadalmi 

jellegű reakciót vált ki, hasonlóan ahhoz, amelyet az egyik gyermeknek a másik elé helyezése követ; 

később, a mozgás esetleges felfedezésének köszönhetően, egyfajta zavart és szorongást okoz, ami 

fokozatosan saját identitásuk felfedezéséhez és egy virtuális tér létezéséhez vezet. Nagyon fontos René 

Zazzo, a francia fejlődési pszichológus úttörő és még ma folyó tanulmányai a tükrök és más 

fényvisszaverő felületek használatáról az önismeret érdekében. E tanulmányok nyomán lehetséges olyan 

beavatkozások, amelyek ösztönzik a gyermekeket a saját tükörképeikkel játszott játékok révén egy 

„reflexiós periódusra vagy egy racionális meditációra magukra és különféle lehetséges identitásaikra.” 

(Paula Corsano) 

 

Milyen tevékenységek végezhetőek az önfelfedezés és a másokkal való kapcsolat kialakítása kapcsán? 

• Fessenek önarcképet vagy fessék meg egy barátjukat 

Vegyék számításba a korosztályra jellemző koncentrálóképesség időtartam: 0-3 éves korcsoport: 5-10 
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perc,  3-6 éves korcsoport: 30 perc 

 

Értékorientált nevelés a tanárok számára - Magyarország 

Összesen 30 szakember képviselte mindhárom korosztályt: bölcsőde (20%), óvoda (40%) és iskolák (40%). A 

vitaindító és a projektbemutatók után az érvényesítési munka korcsoportokonként zajlott. Mindannyian 

egyetértettek abban, hogy a Kézikönyv nem használható önálló forrásként. Néhány anyagnak 

figyelmeztetésekkel kell rendelkeznie. Más anyagok tisztázásra szorulnak, ezért lehetőséget kell teremteni, 

hogy kihasználhassák azoknak a tanároknak a tapasztalatait, akik már végrehajtották a gyakorlatokat. A 

végrehajtási iránymutatásokon túl egy online fórum is nagyon hasznos lenne annak fenntartásában, hogy az 

oktatók folyamatosan megosszák tapasztalataikat. 

 

A bölcsisek egyedi igényeik és megértésük szempontjából: A szakértők vetették fel a 0-3 éves, bölcsédés 

gyermekek tevékenységeinek speciális felülvizsgálatát. Ez a korcsoport nagyon különbözik az óvodáktól; az 

óvodai tevékenységet nem lehet egyszerűen egyszerűbbé tenni, hogy így bölcsődei gyermekek számára is 

megfelelő legyen. Az anyagokat kifejezetten nekik kell kidolgozni és tesztelni. 

 

A tanároknak is szükségük van egy helyre és alkalomra is az értékek megvitatására és megfontolására: Az 

általános iskolai tanárokkal való együttműködés rendkívül fontos az etikai alapelvek fontosságának 

felvilágosítása érdekében, hogy az értéknevelés sikeres legyen. Míg a tanárokat eredendően az etikai 

alapelvek vezetik, addig a növekvő munkaterhelés, kiégés és a kevésbé ideális munkakörülmények 

csökkentik a gyermekek iránti nyitottságukat. Az értéknevelés sikeres megvalósításában kulcsfontosságú 

lenne az elvek, az etikai megfontolások, az értéktanításban betöltött saját jelentőségük tükrözése.  

 

A tanár erkölcsi öntudatosságának és az etikába vetett bizalmának fejlesztése - 

Horvátország 

 

Az etikai nevelést be kell építeni a tanárképzésbe, és az értéknevelés bevezetése elõtt a tanárokkal együtt kell 

mûködni, hogy önbizalmat szerezzeneke a gyermekekkel való etikai munkában, és e tekintetben 

öntudatosságuknak korábban ki kell alakítania, vagy ezzel párhuzamosan kell zajlania. 

 

A horvátországi oktatásnak etikai úton kell fordulnia a kritikus és kreatív gondolkodás felé, és az AVAL 

kézikönyv az első lépéseket jelentheti e cél felé. 
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Szükség van továbbá a tanárok technikai műveltségére a mai oktatásban éves szemináriumok vagy képzések 

révén (amelyek egyenlőre hiányoznak), amelyek megkönnyítik az online források felhasználását. 

 

Az általános iskolák nagyon szigorú tantervvel rendelkeznek, és ezért nehéz lehet az anyagok beépítése a 

meglévő órákba, mindazonáltal ezeket az anyagokat szabad tevékenységekben is felhasználhatják, vagy a 

módszertani részeket hasonló tantárgyakban is be lehet építeni - különösen a környezetvédelmi oktatásban, 

amely nagyrészt beépült a biológiába. Hasznosak a szülőknek, amikor minőségi időt töltenek gyermekeikkel. 

 

Az értékeknek eredendően jelen kell lenniük minden tantárgyban – Ciprus 

 

Mivel az emberi életben és a társadalomban nagy jelentőséggel bír, nem szabad önálló tárgyként kezelni, 

hanem az iskolai/csoportszobai összes tantárgyat és tevékenységet, a gyermekek mindennapi tevékenységeit 

(történetmesélés az etikáról és az erkölcsi értékekről), az értékek megvitatása, ön- és csoport-reflexiók, 

szerepjátékok, tanulmányutak stb.) kell használni. 
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Az iskolában a műveltség mellett az etikát és az értékeket erőteljesen támogatni kell (tanítani, gyakorolni, 

megtapasztalni), a családdal összefüggésében, a velük való munkában is, amely fontos szerepet játszik az 

egyén korai éveitől kezdve, mint az első olyan környezet, amelyben a gyermeket közvetlenül a születés után 

fogadják. 

 

 

 

Kritikus kérdésnek kell lennie az értékek tanítása az iskolában és otthon, formális és informális környezetben. 

A módszertan, az eszközök és az erőforrások bevált gyakorlatait állandóan meg kell vizsgálni (újra kell 

értékelni, és a kutatásnak táplálnia kell a gyakorlatot, és fordítva, hogy a bevált gyakorlatokat a lehető legjobb 

(örömteli és értelmes) módon (módszereken) felismerjék és alkalmazzák, hogy az inspiráló és motiváló legyen, 

hogy a gyermekek megtapasztalják és elfogadják az erkölcsi értékeket az életük során. 

Ha a gyermekek számára az etika és az értékek megértése, megtapasztalása és elfogadása, a mindennapi 

életünkben és az osztálytermekben örömteli és értelmes módon történik, akkor e fenntartható 

kezdeményezések nagy jelentőséggel bírnak az életben, minden otthonban, minden iskolában, minden 

társadalomban. 
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Egy fenntartható, nyitott és interkulturális modell támogatásáért - Görögország 

 

Az AVAL képzés az óvodáskorú és alsós nevelők számára kínál könnyen használható tanítási 

tevékenységeket olyan kérdések kezelésére, mint például a személy, a társadalom és a környezet közötti 

kapcsolat. A képzés moduláris felépítése megkönnyíti a tanárt, hogy válasszon releváns témákat és 

tevékenységeket a célja és a pedagógiai célok szerint. Különösen az óvodai nevelők esetében azonban 

tisztában kell lenniük számos fogalom absztrakt természetével. Ajánlott, hogy a tanárok használják ki a saját 

tudományos ismereteiket és esetleg a releváns irodalmat, hogy támogassák az abban korban alkalmazható 

kézzelfogható modellekkel kapcsolatos fogalmakat.. 

 

Transzverzális kérdés az óvodáskori oktatás és az általános iskolai oktatás eltérő nemzeti szintű 

megközelítése, sőt annak egész életen át tartó tanulás keretében történő összekapcsolása. Különösen az 

hogy a bölcsődéket oktatási szerv nem ellenőrzi, míg az óvodákat és az általános iskolákat igen. Ez 

megkönnyíti a kéznél lévő anyag átvételét és adaptálását a bölcsődei és korai gyermekkori nevelésben, de az 

általános iskolában nem. Ez utóbbi esetben a tanároknak szorosan követniük kell a szabványos tanterveket, 

és meg kell határozniuk azokat a „belépési pontokat”, ahol a rendelkezésre álló anyag megfelel az oktatási 

minisztérium által kitűzött pedagógiai céloknak. 

 

Az egész életen át tartó tanulás más szintjén ajánlott, hogy a tanárok tisztában legyenek az ilyen 

kezdeményezésekkel és vizsgálják meg azokat, mivel Görögországban a tanárok a felsőoktatás befejezése 

után hiányoznak az egész életen át tartó tanulásból. Országos szinten hiányzik az egész életen át tartó 

tanulás kultúrája, és ez a tanárokat is érinti. A tanárok számára az AVAL projekt tanárok számára javasolt 

rendelkezései ezért ajánlottak azonban arra is figyelniük kell, hogy úgy hasznosítsák őket osztálytermi 

tevékenységekként, hogy az megfeleljenek az átfogó pedagógiai céloknak. Végül, egyre növekvő számú 

bevándorlót befogadó Görögország esetében az ilyen szolgáltatásokat ki lehetne terjeszteni az e miatt is 

szükséges nyílt, interkulturális oktatási modell támogatása érdekében. 
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Kísérletezzenek szabadon - Románia 

 

A Kézikönyvet és a segédanyagokat valószínűleg nehéz lenne önálló oktatási anyagként használni, ha volna 

mód a különféle oktatási kontextushoz igazítani, akkor lenne biztosítva a maximális kihasználtsága. 

 

Ennek ellenére a legfontosabb következtetés az volt, hogy az AVAL anyagok általában megfelelnek az 

életkornak, megfelelnek a gyermekek igényeinek, motiválóakk, inspirálók, növelik a kritikus gondolkodást és a 

kreativitást, gyermekbarátak, játékosan biztosítják az etikai értékek tanulását, és ami a legfontosabb, jó 

alternatíva az iskolai tantervek kitöltéséhez. 

 

• Nyugodtan adaptálhatja a tanulási anyagokat, hogy illeszkedjenek a gyermekek többszintű 

képességeihez (szóbeli, fizikai stb.), valamint a hátterükhözz (kulturális, családi stb.). 

• Feltétlenül gazdagítsa az anyagokat kiegészítő elemekkel (például videók, képek, rajzok, rajzfilmek 

stb.), amelyek mindenféle tanulási stílusra vonatkoznak, hogy a tanulási tevékenység a lehető 

legélvezetesebb legyen. 
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Könnyen illeszthető az oktatási előírásokhoz - Németország 

 

Az értékorientált nevelés az oktatási szabványok („Bildungsstandards”) bevezetése óta szerves része a 

németországi állami intézmények tantervének. A kidolgozott anyagok támogathatják az oktatókat az 

értéktanítás következetes megvalósításában. 

 

Az anyagokat az integráció kritériumai és a kívánt eredmény szempontjából értékelték: 

 Az anyagoknak praktikusaknak kell lenniük, mivel könnyen hozzáférhetők és könnyen érthetők. 

 Az anyagnak képesnek kell lennie arra, hogy a kívánt kategóriákat az értéknevelés területén megvalósítsa. 

 Az értékeket pozitív példán keresztül kell továbbítani. 

  

Mivel az anyagokat a bajor tantervhez igazították, oktatási és pedagógiai munkában is felhasználhatók. A 

tanárok és oktatók lehetőséget kapnak az anyagok megváltoztatására és továbbfejlesztésére is. A német 

kollégák kihasználhatják a Sandra Matthes német integrációs eset elemzésének korábban említett mellékletét 

is. 

 

Erkölcsi és értékorientált nevelés szlovén szempontból 
 

Mivel az európai társadalmak mély, folyamatosan fejlődő és sok tekintetben soha nem látott kihívásokkal 

néznek szembe, amelyek a globalizációtól, a migrációtól és a menekültügyi válságtól kezdve felbukkannak 

(szétesés és az EU iránti bizalom elvesztése, ifjúsági munkanélküliség, alacsony születésszám, terrorista 

fenyegetések és erőszakos szélsőségesség, a populizmus és a domináns identitások növekedése, a 

közösségek ellenálló képességének elvesztése, digitalizáció stb.) ezek a jelenségek súlyos hatással vannak 

az emberek mindennapi életére. Ezeknek a folyamatoknak mély és tartós hatása van a társadalmi, kulturális 

és vallási sokféleségre is, amelyekkel foglalkozni kell. Ezért növekszik az iskolákban és az óvodákban az etika 

és az értéktanítás fontossága, és kulcsszerepet kell játszaniuk a kultúrák közötti véleménycserék területén az 

európai és globális kontextusban. 

 

Szlovéniában van egy tendencia, hogy egyre több és egyre korábbi etikai nevelést valósítanak meg. De az 

etika vagy a filozófia témakörében a tanárok és oktatók oktatásának és képzésének szintje, minősége és 

elérhetősége eltérő, és bizonyos esetekben hiányzik. A tanárok és az oktatók gyakorlata, tapasztalata és 
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lehetőségei ezen a területen a tudás megszerzésére szintén jelentősen eltérnek, csakúgy mint az innovatív 

oktatási megközelítések jelenléte ezekben a témákban. Az erkölcsi és értékorientált nevelésnek, mint az 

európai társadalmak kohézió kulcsának sikere az összes releváns partner közötti megállapodástól függ, 

amelyet egy közös elképzelés támaszt alá, amelyet konkrét politikák és rendeletek támogatnak annak 

érdekében, hogy ezt a jövőképet a gyakorlatba átültessék. 

 

 

 

 

 



 

 

26 

IV. Erkölcsi és értékoriantált nevelés az AVAL segédanyagainak 
segítségével Magyarországon 

 

A közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény új helyzetet hozott az etikai oktatás és a vallási oktatás 

vonatkozásában. Magyarország világi állam, az állami iskoláknak semlegesnek kell lenniük vallási és 

világnézeti tekintetben. Az állami általános iskolákban az etikai órák szerepelnek a kötelező tantervi 

tevékenységekben, de a tanulók és szüleik választhatják a hittant alternatívaként. Mindkét osztályt heti 1 órás 

gyakoriságban a közoktatásról szóló törvény (2011. évi CXC) határozza meg. 

 

A nemzeti alaptanterv határozza meg az iskolai erkölcstan oktatásának főbb tartalmi súlypontjait. Bár ennek 

csak egy része vonatkozik konkrétan az erkölcstan oktatására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAT I. RÉSZ: AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS 

SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 

I.1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI 

I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok 

„Az erkölcsi nevelés  

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 

beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi 

nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző 

megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak 

példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 

fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. 

A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális 

érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka 

világában is.” 
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A kötelező etika- és a helyette választható hit- és erkölcstanoktatást az állami iskolákban 2013-ban vezették 

be felmenő rendszerben. Az akkor 1. és 4. osztályban meghirdetett tantárgy a 2016-2017-es tanévre már mind 

a nyolc osztályban kötelezővé vált.  

 

A kerettanterv az erkölcstan oktatásához ad egy általános bevezetést és konkrét tartalmi meghatározást az 

általános iskola 1-4. osztályos tanulókra vonatkozóan. Az általános bevezetés bemutatja az erkölcsi nevelés 

és oktatás céljait és feladatait, a fejlesztési területeket, nevelési célokat, a kulcsfogalmakat és 

kulcskompetenciákat, megmutatja a tárgyi struktúrát. A konkrét tartalmi meghatározás rögzíti a megtanítandó 

erkölcsi ismereteket, a fejlesztési követelményeket, nevelési célokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ami a helyi iskolai tanterveket illeti, az iskolák képesek kidolgozni saját programjukat a nemzeti tanterv 

alapján. Van néhány portál, ahol a tanárok megosztják jegyzeteiket az osztályok felépítéséről és ötleteket 

cserélnek a különböző témákkal kapcsolatos osztálymunkára. 

 

Vallásos nevelés 

Mint korábban említettük, a diákok az etika helyett vallásos nevelést is választhatnak (1.-8. osztályban), és a 

gyermek és a szülő szabadon dönthet, hogy mely vallás hittanóráján kíván részt venni. 

 

A vallásos nevelés e formáját egyházi jogi személy szervezi, és az egyház által felvett lelkész vagy hittantanár 

tanár biztosítja. Mind a 32 jogilag elismert egyház Magyarországon jogosult arra, hogy hittantanítást 

szervezzen minden állami általános iskolában, ha van erre megfelelő erőforrásuk. (2011. évi CCVI. Törvény) 

 

Az állami iskoláknak együtt kell működniük az érintett egyházi jogi személyiséggel, viszont a hittantanítás 

tartalmát csak az egyházak határozzák meg és felügyelik. A hittan tanterveit az egyes egyházak felelős 

szakértői testülete jelöli ki, és az oktatási anyagokat felügyeletük alatt készítik el. Ezt komoly kritika is éri, 

Fejlesztési területek – nevelési célok  
 
Az erkölcsi nevelés  
 

A  tanuló  erkölcsi  gondolkodása  legalább  konvencionális  szintre  kerül,  vagyis  a  hozzá  közelállók 

elvárásainak  megfelelően  él,  képes  alkalmazni  az  emberi  kapcsolatok  elfogadott  formáit.  Tudja, 

hogy a gyerek,  testvér, barát stb.  szerep betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a 

szabályok újraértelmezésére. 
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hiszen a hittantanításban nem kell betartaniuk az etikai képzések tartalmi szabályozását, és az állami 

iskolákban tanított tartalom állami felügyelete így nem valósul meg! 

 

Az etikaoktatást (vagy hittant) 2013-ban kötelezővé tették az állami iskolákban 1-4 évfolyamon. A 2015-ös 

felülvizsgálat kötelezővé tette az állami általános iskolák mind a nyolc osztályának a 2016/2017-es tanévtől 

kezdve. Az etika kötelezővé válik a középfokú oktatásban is. A diákok választhatnak úgy, hogy tanórán kívüli 

vallási oktatáson vesznek részt.  

 

A kötelező etikai oktatás utolsó felülvizsgálata 2016-ban történt. A felülvizsgálat csak a terminológiára 

vonatkozott: az etikai eredetileg erkölcstan volt, a vallásos oktatás pedig hit- és erkölcstan volt. A jogalkotó 

testület azzal érvelt, hogy a kettő könnyen összekeverhetőt a nevük miatt, így átnevezték az erkölcstant 

etikára. Ez nem változtatott a tanterv tartalmán vagy felépítésén. 

 

A nemzeti alaptanterv határozza meg a tanítandó etikai fogalmakat és azok tárgyalását, a gyermekek 

életkorától függően. A tanterv spirális felépítésű: kétévente átfordítva ugyanazokat a témákat érintik, de 

mélyebben, jobb megértéssel és növekvő tartalommal, amint növekszik a megértésük. A hat ismétlődő téma a 

következő: 

 

• Önmagam: a testem és az elmém 

• Én és társaim: kapcsolatok, barátság, szerelem 

• Én és közvetlen közösségem: társak csoportjai 

• Én és a szélesebb közösségem: társadalmi élet 

• Én és a környezet: a természeti és az ember által létrehozott környezet 

• Én és a világ 

 

Ki taníthat etikát? 

 

Az általános iskola 1-4 évfolyamán egy 30 órás állami akkreditált képzést elvégző tanárok jogosultak. A 

képzésen az etika mibenlétét, az erkölcsi dilemmák és viselkedés, az etikus döntés és az erkölcs szerepe az 

egyén valamint a társadalomban kerül feldolgozásra. 

 

A képzés a nemzeti alaptanterv és a nemzeti kerettanterv alapján részletesen bemutatja az etika szabályait és 

struktúráját. Megtanulják a gyermekek erkölcsi fejlõdését, és kiképzik a fejlõdési igények azonosítására és az 

osztályba való beillesztésükre. A képzések módszertani útmutatásokat is tartalmaznak. 
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Az etikát 5-8 évfolyamon tanító tanároknak be kell fejezniük egy 60 órás állami akkreditált tanfolyamot, és a 

középfokú oktatásban az etika tanításához szükséges képesítésük mellett filozófiai diplomával is kell 

rendelkezniük. 

 

A vallásos nevelést a lelkész vagy az egyház által felvett hitoktatós végzi. A hitoktatók képesítést vallási 

felsőoktatási intézményekben szerezhetnek. 

 

A magyar formális tanárképzésben a leendő oktatók és tanárok az osztályok egyes tanterveiben dolgozzák fel 

az oktatás, az etika és az erkölcs kérdéseit (például mikor és hogyan értik meg a gyerekek az erkölcsi 

kifejezések jelentését), de szemináriumot is tartanak erre a témára is (olyan címekkel, mint az erkölcsi fejlődés 

és oktatás, etika és pszichológia stb.). A képzésen bevezetik a hallgatókat az erkölcsi fejlődésbe és az 

értéknevelés pedagógiájába.  

 

Nemzeti forgatókönyv és megvalósítás, kérdések, javaslatok 

 

Mivel az egyes korcsoportokban eltérő mennyiségű anyagot kell validálni, a bölcsődei csoport szinte 

mindegyiket, 6 anyagból 5-et sikeresen validálhatott, az óvodai csoport 8 anyagot dolgozott fel, az iskolai 

csoport pedig részletesebben tárgyalt 3 anyagot.  

 

A feldolgozott anyagokhoz kapcsolódó konkrét javaslatokat a már hivatkozott magyar AVAL portal 

tartalmazza, ahol lehetőség van az egyes anyagok értékelésére és megjegyzések hozzáfűzésére is:  

 

http://valueseducation.odl.org/training-materials-in-hungarian/ 

 

0-3 éves korcsoport 

A bölcsisek egyedi igényeik és megértésük szempontjából: A szakértők vetették fel a 0-3 éves, bölcsédés 

gyermekek tevékenységeinek speciális felülvizsgálatát. Ez a korcsoport nagyon különbözik az óvodáktól; az 

óvodai tevékenységet nem lehet egyszerűen egyszerűbbé tenni, hogy így bölcsődei gyermekek számára is 

megfelelő legyen. Az anyagokat kifejezetten nekik kell kidolgozni és tesztelni. 

 

3-6 éves korcsoport segédanyagai 

Szinte minden anyagot módosítani kell, de csak egy anyagot nem tekintették ajánlottnak. Néhány szabványos 

terminológiát nagyra értékelnének, ám az általános értékelés pozitív volt. 
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7-11 éves korosztály 

Együttműködés a tanárokkal egyes témákban, pl. a gyermekek jogai, az emberi jogok ugyanolyan fontosak 

lennének e tevékenységek sikeréhez. Fontos, hogy az oktatók magukévá tegyék az etikai alapelveket, 

tisztában legyenek velük, megértsék a gyermekek jogainak fontosságát, az együttmûködés fontosságát a 

közös jó érdekében stb. Szükséges lenne ennek kialakítása a pedagógusokban, hogy hitelesen tudják ez 

erkölcsi üzenetet közvetíteni a gyermekek számára. 

 

Ajánlások: 

 

• Gondolkodjon a tevékenység megvalósításán: ügyeljen arra, hogy az megfeleljen a gondozásában álló 

gyermekek érzelmi, szóbeli, fizikai stb. képességeinek. 

• Bármit megtarthat és elhagyhat - a leírások nagyon általánosak, a legkülönböző helyzetekhez 

igazíthatóak, ezért inkább útmutatóként, mintsem felhasználói útmutatóként használják 

• Ha a tevékenység ellentmond a szakmai ismereteinek, ahhoz igazodjon, amit tud. Az Ön tudása 

hivatalosan, szakmailag tanúsított, ezek a segédanyagok anyagok nem azok. 

• Javasoljuk, hogy olvassa el az interneten az előbbiekben meghivatkozott linken azt, amit más tanárok 

kommentáltak egy bizonyos anyaggal kapcsolatban: nagyon hasznos lehet! 

• Néhány szóban ossza meg tapasztalatait, ezzel az egész szakmai közösség számára segítséget nyújt.  
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3. Validation workshop report from Croatia 

4. Validation workshop report from Cyprus 

5. Validation workshop report from Germany 

6. Validation workshop report from Greece 

7. Validation workshop report from Hungary 

8. Validation workshop report from Italy 

9. Validation workshop report from Romania 

10. Validation workshop report from Slovenia 
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How to plan educational material. 

Sustainability – background 

 

 

1. Condition analysis: ............................................................................................................ 2 

2. Factual analysis (What ist the subject about? What do I have to know about the topic?) 2 

3. Central areas of education (in Germany) What do the children have to know about (defined in 
the curriculum of Germany)?: .................................................................................................. 4 

4. Didactic-methodical approach (How do the children learn the content? / Which methods have 
the highest success rate?): ...................................................................................................... 6 

5. Goals (What should the children have learned after the unit?) ......................................... 6 

6. Required materials: ........................................................................................................... 6 

7. Procedure: ........................................................................................................................ 7 

8. Hints for further work: ....................................................................................................... 8 

9. Literatur: ............................................................................................................................ 8 
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1. Condition analysis: 

3 to 6-years- old Children 

 

2. Factual analysis (What is the subject about? What do I have to know about the topic?) 

„Der Begriff "Region" ist gesetzlich nicht geschützt. Beim Einkauf regionaler Lebensmittel ist es 
deshalb ratsam, immer genau zu fragen, wofür die Angabe "regional" steht.“ (Verbraucherzentrale 
NRW e.V., 2018) 

Engl: "The term "region" is not protected by law. When purchasing regional food it is therefore 
advisable to always ask exactly what the term "regional" stands for.“ 

Advantages of regional food: 

‐ Bridge between consumer and producer 
‐ Climate friendly 
‐ Promoting regional economy 
‐ Reduction of traffic volume 
‐ flavour  
‐ Higher biodiversity (biological diversity) 
‐ Product quality 
‐ Avoidance of dependencies of global corporations 
‐ environmental protection 
‐ Landscape conservation (orchards, extensive pastures) 
‐ additional qualitative, ecological and social criteria (for certain regional badges) 

Problems:  

‐ Hardly uniform product seals 

Conclusions after a practical test (Why are few regional foods bought?): 

‐ Regional shopping = very abstract  rather thinking in small steps 
‐ Important: Discuss the sense of regional food! (Not only about the product, but also about 

the company situation, solidarity with companies (is necessary) and relationships). 
‐ Better: Support regional businesses! think realistically 
‐ Explain contradictory recommendations in an overall context!!! For Example: "Apples from 

New Zealand are more climate-friendly in spring" 
‐ Role models make solutions tangible. We buy from our baker so that his shop stays 

nearby", "We buy locally because we want to preserve our orchards". 
‐ Reasons and motives for the importance of regional food  Different situations lead to 

different occasions  talk about it  
‐ Know different concepts in your own city (surroundings):  
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Urban Gardening: 

Common use of public areas for the production of food, for example in raised beds, flower 
boxes, tubs or city park beds. In this way, the experience of nature, of doing things oneself, 
but also of encounter and community can be made possible. 

Self-reap-garden: 

A professional farmer sows and plants many different kinds of vegetables in long parallel 
rows. The hobby gardener takes over a plot of land in the self-harvesting garden, pays a 
rent, cultivates his area and harvests his own food. 

Food Assembly: 

New form of direct marketing for locally produced food via an online platform. Consumers 
pick up their orders at a central location and can meet the producers there. Consumers 
pay fair prices. 

https://foodassembly.de/de/assemblies/97 

Solidarity agriculture: 

Many private households bear the costs of a farm. In return, they receive part of the 
harvest, insight into agricultural production and the opportunity to participate. Producers 
and consumers benefit from market-independent agriculture. 

www.aid.de/inhalt/essbare-stadt-kassel-2901.html 

Eatable City: 

A city is officially managing an urban gardening project and is bringing some of the food 
production back to the public green areas. Cities like Andernach or Kassel have been 
successful with this project for quite some time. 

(Maschkowski & Klein, 2016) 

This is how you recognize regional foods: 

 Eggcode mit x-DE-05 xxxx: The number 05 is the sign for eggs from NRW. The packer's 
address is printed on the packaging. The numbers for the other federal states can be found 
in our detailed information on the egg code. 

 Regionalwindow: It indicates where the main ingredients of the product come from and 
where they have been processed. 

 Indication of the producer or a clearly identifiable region: In the case of unprocessed 
foodstuffs such as potatoes, strawberries or asparagus, the producer should be 
named with his address or at least the place or a specific region, such as the Lower 
Rhine or East Frisia. 
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 g.U.- label: For foodstuffs with a "protected designation of origin", the raw materials come 
from the region indicated and have been processed there. 

These are not references to regional foods: 

‐ Advertising references with indefinite terms such as "from the region", "from here", "home", 
"proximity", without exact place or region information. 

‐ Brand names with regional references such as "Mark Brandenburg", "Mühlhäuser" or 
"Küstengold". For the regional origin of the raw materials and/or ingredients or the regional 
processing no regulations are prescribed in the trademark law. 

‐ Regional specialities with protected geographical indication (PGI) such as Lübecker 
Marzipan, Schwäbische Spätzle or Düsseldorfer Senf. Here only one stage of production 
must take place in the area mentioned. The origin of the raw materials remains unclear. 

‐ Identification mark: If, for example, D NW xxx is written there, this merely means that the 
last processing stage or packaging was carried out in NRW. The origin of the ingredients is 
unclear. 

‐ Unprocessed fruit and vegetables with the country of origin "Germany". 
‐ The indication "Manufactured for ..." or the manufacturer's address on packaged foods. 

These are not statements about the origin of the raw materials. 

(Verbraucherzentrale NRW e.V., 2018) 

Addresses for direct marketers from the region (Bavaria): 

https://www.regionales-bayern.de/anbieter-suche/  

(Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 2018) 

 

3. Central areas of education (in Germany) What do the children have to know about (defined in the 

curriculum of Germany) 

 

In general: 

Environmental protection and values   How we live on our planet  

Environment: 

‐ Active waste avoidance and recycling 
‐ Developing healthy lifestyles using examples 
‐ Getting to know the function of a filter as dirt avoidance 
‐ Earthworms and composting. 

These elements are part of Klafkis Key Problems (Bildungstheoretische Didaktik)! 
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The curriculum in Germany always wants to promote competencies:  

What are competencies? 

"The cognitive abilities and skills available to or learnable by individuals to solve specific problems, 
as well as the associated motivational, volational and social readiness and abilities to use problem 
solutions successfully and responsibly in variable situations. " (Weinert 2001, 27-28) 

LehrplanPLUS (from Bavaria (Germany)): 

The subject of environmental protection and values is anchored in the curriculumPLUS in the 
subject "Homeland and material education". 

The general competence expectation (end of class 4) for this is:  

„The children explain the production of local, regionally produced food by means of concrete 
examples from their environment and deal with the importance of agriculture in their living 
environment for the production of food and the care of the cultural landscape. They distinguish 
between different product intensities and their effects on the environment and price. They relate 
these findings to global production and describe their responsibility as consumers." 

 (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2014, S. 142) 

Key objectives of education and upbringing - a competence-oriented view of the child: 

"The central task at all places of education is to strengthen the skills of children throughout their 
education. The emphasis changes according to the individual course of development as well as the 
needs and resources of the child. From birth, personal, cognitive, emotional and social basic 
competences form the basis for the further learning and development process. They enable 
children to cooperate and communicate with others and to deal with the material environment. 
Furthermore, they are prerequisites for the competent handling of changes and stress as well as 
the acquisition of "learning methodical competence". (Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2016, S. 
XVIII). 

Educational and upbringing goals in Bavaria : 

"Getting to know the effects of technology on the environment and on the world in which people 
live and work". (Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2016, S. 263)  
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4. Didactic-methodical approach (How do the children learn the content? / Which methods have the 

highest success rate?): 

 

Project-related, action-oriented learning = most effective. 

Cooperative learning to implicitly impart social competences  easier for the children to remember 

 

5. Goals (What should the children have learned after the unit?) 

Caution: They have to be verifiable!! 

The children know the importance of regional food for environmental protection by learning about 
the value of regional products. 

The children discover regional food as a tasty source of food. 

The children buy their food from a regional food producer. 

The children know local food. 

The children prepare their own dishes with regional food. 

The children try regional food dishes. 

 

6. Required materials: 

‐ 1-6 Schneidebretter 
‐ 1-6 Schäler 
‐ 1-6 Messer 
‐ 1-7 Schürzen 
‐ Einen Topf 
‐ Herdplatte 
‐ Pürierstab 
‐ Wasser 
‐ Gemüsesorten (hier Suppengemüse: Möhren, Sellerie, Kartoffeln, Lauch) 
‐ Gewürze: Petersilie, Thymian, Muskat, Pfeffer, Salz) 
‐ 1-7 Teller 
‐ 1-7 Löffel 
‐ 1-7 Becher für ein Getränk 
‐ 1 Suppenlöffel 
‐ 1 Hitzeschutzunterlage für den Suppentopf 
‐ Zielscheibe 
‐ 1-6 Steine 
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7. Procedure: 

First:  

It is best to go to a regional grocery store or a vegetable grower with the children before the 
implementation and buy the vegetables together with the children. Alternatively, the children can 
ask the seller about the vegetables. This creates networks and builds relationships with the 
product.  

(Nur Deutsche Variante: Eine Liste regionaler Gemüsesorten in Bayern ist hier zu finden: -link 
einfügen-) 

Execution of the sequence: 

1. name vegetable varieties 
a. The children may choose one type of vegetable and introduce it to the other 

children. 
b. One after the other, each child speaks 1 to 3 sentences of one variety. The teacher 

can supplement the content if necessary. 
2. choose a dish 

a. The children are asked about a possible preparation of the vegetables: "How have 
you eaten the vegetables? What has your mom cooked out of it?" 
The children decide which dish can be cooked from the available vegetables, 
e.g. vegetable roastis or oven vegetables. In this example a soup is prepared. 

3. cook a soup:  
Important: Pay attention to occupational safety!  
While the children are cutting, keep an eye on everything.  
The children wear an apron to protect their clothes. 
Long hair is tied together. 
The children wear sturdy shoes. 
The children are made aware of the heat from the stove. 

a. The children are assigned the preparation tasks by the teacher.  
i. The children each need: a peeler, a cutting board and a (small) knife. 
ii. The children are asked to put on an apron and furnish the workplace with the 

necessary materials. 
b. The pedagogue shows and supports the children in the preparation.  

i. Peel carrots, celery and potatoes and cut into cubes. 
ii. Wash the leeks and cut into pieces 
iii. Put everything together with water (so that the vegetables are covered) in a 

saucepan and place at the highest level. 
iv. Simmer for 15 minutes. 

c. Clean up the workplace/ set the table 
i. The children clean their used materials and clear them away. 
ii. The children set the table. (plate, spoon, drink, soup spoon, heat protection 

pad for the soup pot) 
d. Puree and season the soup 

i. The pot is taken from the hob and mashed by the teacher. 
ii. The children add the spices to the soup and stir them, seasoning the soup.  
iii. The soup is eaten together. 
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4. Reflection (very important part to verify the goals) 
a. The children sit in a circle. There is a target in the middle. The children each receive 

a stone.  
b. The teacher asks the children various questions. "Did you like the dish?" "Would you 

eat regional vegetables again?" "Did you protect the environment with this 
food?" 

c. The children can decide where to place the stone on the target.  
d. The children are allowed to justify their decision one by one. 

 

8. Hints for further work: 

This procedure can be repeated at different times of the year. 

The children can ask questions to the regional food producer and visit him. 

The "expert group" invites different children in tandem to cook in the group, explaining the regional 
vegetables and their importance. 

 

9. Literatur: 
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LehrplanPLUS. München, Bayern: J.Maiss. Abgerufen am 07. 03 2019 von 
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/107/LehrplanPLUS%20Grundschule
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Ernährungskommunikation. (L. V. aid infodienst Ernährung, Hrsg.) Ernährung im Fokus - 
Zeitschrift für Fach-, Lehr- und Beratungskräfte(08/16), 228-231. Abgerufen am 11. 03 
2019 von https://www.bzfe.de/_data/files/eif_2016_07-08_regional-einkaufen.pdf 
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für Arbeit und Sozialordnung, Hrsg.) Berlin, Bayern: Cornelsen. Abgerufen am 07. 03 2019 
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inhaltsstoffe/regionale-lebensmittel-11403 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- SPAIN - 

 
Hosting partner: World Association of Early Childhood Educators (AMEI-WAECE)/ Innovation 
Training Center ITC.  
 
Title of the event: Values Education inside the classroom: how to implement values in the 
educational system.  
 
Venue and date: June 1st 2019. AMEI-WAECE office. Estrella Polar 7, bajo derecha 28007, 
Madrid. SPAIN.   
 
Participants: The participants of the validation workshops of AVAL project have been selected 
due their large experience on education: principals, pedagogical coordinators, practitioners, and so 
on. Some of them are also author of pedagogical resources for well-known publishing houses like 
Edelvives, Anaya or Buño, among others. One of them is very well known because she is 
participating in a Tv program called “The secret life of kids”.  
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Feedback and results. Recommendations to be included in the general guidelines 
document: 
 
Feedback nº1: VALUES IN SCHOOLS as it is said in the Convention on the Rights of the 
Child 

The scientific community agrees on the necessity of education from the time babies are 
born, if not before, it would be advisable that we all come to an agreement regarding the 
objectives, content and methods of this early education. Furthermore, this would help 
us to avoid having education services become merely a stage of accelerated school 
knowledge. If we read once again Article 29 of the Convention on the Rights of the Child 
approved by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989, we find 
what we understand today as appropriate early childhood education: 
 

States Parties agree that the education of the child shall be directed to:  
 
(a) The development of the child's personality, talents and mental and physical 
abilities to their fullest potential;  
 
(b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for 
the principles enshrined in the Charter of the United Nations;  
 
(c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural 
identity, language and values, for the national values of the country in which the 
child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations 
different from his or her own;  
 
(d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the 
spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship 
among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of 
indigenous origin; 

 
These words are not a definition, but rather they describe what 'education of the child 
shall be directed to.'  They outline and identify perfectly what we must understand as 
“education.” Today education is defined as what is offered to children for their integral 
development NOT ONLY in COGNITIVE (a word that is not used in the article) 
aspects, but also psychological and spiritual aspects through experiences of 
pedagogical and recreational socialization. This definition is perfectly valid regardless of 
the age of the child. It is a valid definition since the moment of birth. The methodologies to 
be utilized could vary, but the essence of the concept will remain constant and with a 
lifelong perspective. It must be, according to section (d), an education directed to 'The 
preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of 
understanding, peace...’. That is, VALUES EDUCATION. 
 
 

Feedback nº 2: Values education, at soon as possible.  
 
Arguing from the premise that when children are born they are not aware of the roles, 
norms, standards of conduct, and the moral and social values of their community, 
educational agents are converted into facilitators of experience and relations that enable 
children’s progressive social maturity.  
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We can define a value as a real, desirable, objective and convenient element for human 
beings who interiorize it through individual experience, and which is converted into a moral 
norm of conduct. Through their experiences, children select, choose, and make their own 
system of values that helps them to develop a moral conscience and to acquire the 
individual commitment for organizing their conduct and putting it into practice.  Education 
must offer children a guide for conduct from their early childhood onwards. A guide that 
promotes achieving the internal maturity that is essential for acquiring an autonomous 
conscience. 
 
The fundamental condition that allows us to speak of personality formation and values 
education at this age is that their conduct becomes predictable, which implies a definable 
direction in their behavior. The main point of this formation is gaining the capacity to 
observe and use rules of conduct that are socially acceptable. These are norms that 
children assimilate into their activities and use in communication with adults, other children 
and the surrounding world. These norms help them to self-regulate and to regulate their 
conduct more effectively during their subsequent stages of development.  
 
Using this point of view, it is possible to state that values take shape during the processes 
of the development of individuals from their earliest stages of life. Neuroscientist Dr. Paul 
Bloom from Yale University has identified moral decision making in infants as young as 4 
months of age. This highlights the fundamental importance of providing values education in 
the home and child care and development centers from infancy forward. 
 

Feedback nº 3. How to teach values.  
 
In the early psychological formation of children, it is generally not possible to act directly on 
their structure of values, capacities, and motivation. Therefore, it is necessary to carry out a 
well-organized and methodologically conceived activities that allow children to orient their 
thoughts and conduct when they are carried out. This activity base is then intentionally 
transferred to other similar activities and they progressively form capacities, motives, and 
values.   

This is to say that values are not taught as values per se, but rather they are formed 
as a consequence of performing activities that children find interesting. In these 
activities, the actions enable the composition of future values. 
 
When during role playing or performance, the hero helps his needy friend, a determined 
influence on personal concepts of friendship and human solidarity is performed. Slowly, 
through the repetition and enrichment of this activity, a subsequent personality value is 
formed.  
 
Values, as we know them, are learned and chosen in daily life through the behaviors that 
children observe in adults and assimilate through play. The formation of values can occur 
spontaneously or be directed pedagogically. Pedagogical direction of the formation of 
values helps to guarantee that the individual will gain values in accordance with generally 
accepted social norms and values – and hopefully those that are in line with peaceful 
relations among people.  
 
If the activities that are offered for the formation of values are accompanied by strong sense 
of emotional satisfaction and welfare, children will tend to repeat them. Such activities will 
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become habitual because they will start being part of the system that regulates children's 
conduct.  
 
That is to say that the formation of habits and the performance of activities directed at 
values formation should develop positive feelings and personal experiences in children and 
not only externally reinforce and orient their conduct.  
 
In this sense, knowledge for knowledge's sake does not guarantee value formation. 
Instead it must be accompanied by personal emotional experiences that express and 
enable the unity of affective, social and cognitive processes. 
 

Feedback nº 4. Values education must become a transversal program that is developed 
through all of the activities of a learning center. 

 
Thus, direct work on the formation of values should not be attempted. Instead, the 
formation of habits, concepts, notions and personal experiences that will result in the 
formation of values should be carried out through well-organized and methodologically 
conceived activities that allow children to orient themselves as they perform the activities. 
This should be  transferred to other similar activities and progressively form the capacities, 
motives or values that are intended to be formed. This means that values formation is 
really a transversal axis that must be utilized trasversally in the content of all the 
activities that children carry out. It can be incorporated as a general objective within the 
planning of any learning activity. 
 
Knowledge of educational practice leads us to claim that it is necessary to work with the 
transversal axes of the curriculum and with the rest of the objectives and content in a 
structured manner as one of the blocks that make up the curriculum.  
 
Work with values exclusively as though they were a separate transversal axis has the 
disadvantage of creating a difficulty in relating the general objective to more specific 
objectives. This disadvantage can lead to discarding this pedagogical practice. Working this 
general objective into other activities and evaluating it in reference to the specific objectives 
of the activity can be difficult. On the other hand, the excessive use of cognition in the 
previously cited programs limits work on the transversal axes to mere verbal observations 
on the part of the educator. This does not guarantee the realization of the value. 
 
Offering activities specifically directed towards carrying out actions that result in the 
formation of values is not a pedagogical contradiction in the global focus of value formation.  
 
Approaching values education in this way values education can be integrated as a general 
objective within any general activity. Each value can be worked with in other activities as 
particular and specific content. The realization of one or another methodological procedure 
depends on the characteristics of the group, the focus of the content, the objectives of the 
activity, and so on. 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- CROATIA - 

 
 
Hosting partner: City of Trogir 
 
Title of the event: Ethical education in schools and kindergartens  
 
Venue and date: 12th of June 2019, Trogir town hall (ceremonial hall – second floor)  
 
Participants: Kindergarten teachers, University professors from University of Split, primary school 
teachers and deputy mayor of Trogir  
 
Program of the event:  
15 – 15:15 
Greetings and Introductory word from Deputy Mayor Ruža Kovačević Bilić 
 
15:15 – 15: 30  
Introduction game “Let me tell you about him/her”  
 
15:30 – 15: 45 
Introduction to AVAL project  
 
15: 45 – 16: 15 
Presentation of AVAL Handbook  
 
16:15 – 17 
Workshop – Animals in captivity  
 
17 – 17:15 
Coffee break  
 
17: 15 – 17: 45  
Workshop – Empathy  
17: 45 – 18 
Feedback on workshops  
 
18 – 19  
Workshop Design thinking “What we need for ethical education”  
 
19 – 19:15 
Feedback on workshop and closing word  
 
Feedback and results 
 
Validated workshop took place in City of Trogir and most of the participants were from Trogir and 
some came from neighboring cities Zadar and Split.  
Participations were pedagogical experts, pre-primary and secondary teachers as well as University 
professors that are involved in methodology and bioethical education. Deputy Mayor is also 
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philosophy teacher and on current position is working very hard to invest time and resources in 
educational system.  
 
Participations were introduced to AVAL’s online Handbook and commented that it is very clear and 
simple to use.  
Additionally, they concluded that learning materials are much more adaptable for pre-primary 
education as curriculum is much more flexible to adjust.  
On the other hand primary schools have very strict curriculum and for that reason it might be hard 
to incorporate the materials in existing lessons. Nevertheless some materials could be used in free 
activities or parts of methodology could be implemented in similar subjects – especially in 
environmental education which for most part is incorporated in biology.  
 
Some of the materials have very basic approach and in that line didn’t bring any new 
methodologies in working with children, but they can be useful for educational beginners or parents 
when they are spending quality time with their children.  
One the other hand some of the materials provide new methodology and clear step by step plan to 
reach the set up goals.  
 
The methods are appropriate to age groups but timeline of some materials are not too realistic 
which means that teachers should adjust time frame of some materials according to their school 
class schedule.   
Altogether the conclusion is that education in Croatia should take ethical turn towards critical and 
creative thinking and that AVAL Handbook is providing first steps towards that goal.    
 
Design thinking strategy game provided a feedback on what teachers need in order to implement 
ethical education in their everyday work (see recommendations to be included in guideline 
document).  
 
Recommendations to be included in the general guidelines document: 
 

 To emphases the flexibility of adjusting materials and time line when implementing 
them in school subjects 

 To emphasise the need of teacher trainings when it comes to ethical education  
 Need for technical literacy of teachers for today’s education through annual 

seminars or trainings (which is lacking more and more)  
 Work on teachers confidence and self-awareness in order to work on ethical topics 

with children  
 To provide a strategy how to include AVAL learning materials in school subject    
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- CYPRUS - 

 
This is a report on the validation workshop that was hosted in Cyprus, on the 31st of July, at 
CARDET Premises, for the purposes of AVAL project. The main aim of the validation workshop 
was to gather feedback from experts and practitioners for the development of the final guidelines 
for the pedagogical coordinators to implement values education in pre-school and primary 
education. 
 
Target groups: ECEC and pedagogical science experts, pre-primary school teachers, pedagogical 
coordinators, ECEC practitioners and representatives from other educational institutions, 
organisations and groups. 
  
Hosting partner:  CARDET 
 
Title of the event:  Ethical Storytelling and Critical Literacy 
 
Venue and date: CARDET Premises, July 31st 900-1300 

Participants:  All 14 participants shared a background in education with a BA, MA, MSE or 
PhD in Education and Pedagogical Sciences. Most of them are members of 
the Pedagogical Association of Cyprus and the Cyprus Educational Society, 
as well as other pedagogical sciences organisations and groups in Cyprus 
and abroad. 

 
  As it was not an accredited continuous training event or series of events, that 

would provide credits for the teachers/ participants, badges and/or 
certificates were not issued. 

 
 All participants received a file with AVAL leaflet (with AVAL Logo and 

Website), a notepad and pen (complimentary by CARDET), as well as the 
AVAL Handbook and set of slides presented electronically, following the 
closure of the national validation workshop. 

 
 
Program of the event1 

 

09:00 - 09:05 Welcome address by Dr. Maria Solomou, CARDET EU Projects Co-ordinator and 
Pedagogical Expert  

09:05 - 09:15 

09:15 – 09:30 

Warming-up – Interactive ice-breaker on Prioritizing Values 

Who is who? – Self-presentations 

09:30 – 09:40 Approaching the ‘Ethical’ in Education: An Overview of AVAL, by Elena Xeni, AVAL 
Project Manager/ Researcher 
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09:40 – 09:50 Promoting Ethics and Values in Education: AVAL Achievements, by Elena Xeni, 
AVAL Project Manager/ Researcher 

10:00 - 10:40 Ethics and Values in Edcuation in Action: Results and Feedback from AVAL 
Pilotings, by Elena Xeni, AVAL Project manager/ Researcher (with the contribution 
of primary and pre-primary school teachers that were involved in AVAL 
implementations) 

10:40 – 11:00 Coffee break 

11:00 – 12:15 Group Validation and Feedback Activities 

12:15 - 12:45 Group feedback presentation & Plenary discussion 

12:45 – 13:00 Closure and Evaluation  

 
Feedback and results 
In the following lines, feedback received from all the parts of the workshop regarding AVAL 
intellectual outputs presented/ used during the national validation workshop will be reported.  
 

 All intellectual outputs that were produced prior to the validation workshop were presented. 
Following an overview of the project’s philosophy, aims and outputs (APPENDIX 4) AVAL 
achievements (see APPENDIX 5) were displayed and explained (Handbook, learning 
materials, methodology, symbols, etc.).  

 
Participants express their content with how the project approached ‘the ethical’, by pointing 
out the user-friendly resources of appropriate material age-, content- and technical-wise. 
They stressed that the project is a step towards widely acknowledging the need 
systematically introduce ‘the ethical’ in the educational system.  

 
______________ 
1 The programme/ agenda of the National Validation Workshop as displayed hereby may be found 
In APPENDIX 3. 

 The AVAL website  
The website was displayed and a focus on the resources content-wise and technically-wise 
(e.g. step by step explication on how to reach, download and print them) was given. First 
impressions regarding the structure and colours used were very encouraging and the AVAL 
Validation Workshop Chair noted that the website (www.valueseducation.odl.org) could be 
found on the leaflet of the project and would be sent to the participants after the workshop 
closure for participants to disseminate the link to their networks. 

 
 Report on AVAL piloting (O3) 

The piloting results (see APPENDIX 6) were also presented, with the highlights of O3 report 
(and the experiences of the three participants that were involved in the pilotings 
implemented in the Cypriot context), regarding the activities, the provided material and 
provision of training, creating avenues for participants’ comments and discussion. For the 
case of Cyprus, AVAL Validation Workshop participants: 

 found it critical that the AVAL partnership conducted a thorough work during the 
piloting phase, with steps that may be easily identified and assessed 
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 were pleased to be informed that the pilotings participants would recommend the 

activities to fellow-teachers and considered the high impact of the piloting (and 
the programme, the resources, etc.) to the co-workers as well as the children. 
They mentioned that the numbers that the piloting and the programme itself is 
targeting are much higher, since as commented, knowing that for the case of 
Cyprus a class-teacher might visit/ teach at least one more class in both the pre-
primary and primary school, a wide audience will be definitely targeted, starting 
from the pilotings. 

 
 were interested and content to notice that positive feedback was given 

throughout the pilotings in all partner-countries and they agreed with all 
comments, e.g. simple, innovative and child-friendly activities that promoting 
learning and having fun at the same time; easy to apply and appropriate to 
specified age groups (and even other age-groups); strengthening self-
confidence, creativity, critical thinking skills and motivation among the children), 
pointing out the effective, target-oriented, good quality and updated work that 
was done throughout AVAL project, in terms of the learning material for Ethics 
and Values in Education and the teaching recommendations provided. Based on 
this, an in-depth discussion on the significance of best teaching practices in the 
respective field was held, since it was highlighted that how to teach ‘the ethical’ 
should be considered a priority. 

 
 The e-Learning Platform/ Learning Material 
The e-Learning Platform with the learning material and its recommended activities were 
thoroughly presented (see APPENDIX 7) and the Valorisation Workshop participants were 
given enough time to work with these in small groups and provide feedback on specific 
queries/ questions/ topics. The AVAL Validation Workshop participants: 

 Commented that all in all, they found it a good practice for all displayed 
learning material to have a clear and common structure with a beginning, a 
middle and an ending. 

 Stressed that in all cases they reviewed, they believe that content 
corresponds to the age-group pointed out. 

 Said that all the reviewed material is relevant to the topic tackled.  
 Saw the aspect/ element of storytelling (e.g. a story, either an at the 

beginning, in the middle, or in the end of a learning material, either as a 
known or unknown story, or as a request/ activity where children are asked 
to tell/ make, etc.) in a number of learning material as a very effective way to 
approach ethics and values in education, pointing out the benefits of 
storytelling in the early years. e.g.  

 Realised that all learning material they reviewed addressed aspects of critical 
literacy which is an approach of high importance in the Cypriot Curricula and 
the Cypriot classroom nowadays. This, to them, ensured the wide 
appreciation and impact AVAL project and its outputs will have in the formal 
Cypriot educational settings, to begin with, that may be considered as a big 
step towards AVAL project sustainability.  

 
 On O4 – Guidelines for the implementation of values education in pre-school and 

primary education 
The Chair of the AVAL Validation Workshop moved on to O4  Guidelines for the 
implementation of values education in pre-school and primary education explaining to the 
participants the scopus of this document and the role they play in its making. A discussion 
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on the recommendations to be included in the general guidelines document took place and 
an agreement on how to prioritise the recommendations was made. These 
recommendations are displayed in the section below.   

 
 
Recommendations to be included in the general guidelines document 
As derived from the feedback and discussions held in the course of AVAL Validation Workshop in 
Cyprus, the following recommendations are to be included in the general guidelines document: 
 

 Ethics and values (i.e. ethical literacy) should be supported in the educational system in 
Cyprus. It should be considered as a must field to be encompassed in the policies, priorities 
and practices of the educational system in Cyprus at all levels (pre-primary, primary, 
secondary and higher education level). It should exist in the educational system as a school 
subject and a higher education strand. 
 

 Due to its high significance in humans’ lives and societies, it should not remain as an 
isolated subject, but also govern all subjects and all activities in in-side school/ classroom 
initiatives, actions in children’s everydayness (storytelling on ethics and moral values, 
discussion on values, self- and group- reflection, role-play, study-visits, etc.). 
 

 Besides school literacy, ethics and values should be strongly supported (taught, practiced, 
experienced) in the context of family literacy, which has an important role to play from the 
early years of an individual as the first environment hosting a child immediately after birth. 

 
 How to teach values in school and at home, now and in the future, in formal and informal 

educational settings, should be a critical issue. Good practices in methodologies, tools, and 
resources should be constantly (re-)visited and research should feed practice and vice-
versa, so as for best practices to be identified and applied, in the best possible (joyful and 
meaningful) way(s), in order to succeed with inspiring and motivating children to experience 
and adopt ethics and values in their lives. 

 
 
Recommendations to be included in the final report of IO4 and any other IO optionally 
As discussed in feedback received and discussions held in the course of AVAL Validation 
Workshop in Cyprus, the following recommendations should be included in the final report: 
 

 Due to its high significance in humans’ lives and societies, it should not remain as an 
isolated subject, but also govern all subjects and all activities in in-side school/ classroom 
initiatives, actions in children’s everydayness (storytelling on ethics and moral values, 
discussion on values, self- and group- reflection, role-play, study-visits, etc.). 

 Besides school literacy, ethics and values should be strongly supported (taught, practiced, 
experienced) in the context of family literacy, which has an important role to play from the 
early years of an individual as the first environment hosting a child immediately after birth. 

 
 How to teach values in school and at home, in forms and informal settings, should be a 

critical issue. Good practices in methodologies, tools, and resources should be constantly 
(re-visited and research should feed practice and vice-versa so as for best practices to be 
detected and applied in the best possible (joyful and meaningful) way(s), in order to 
succeed with inspiring and motivating children to experience and adopt ethics and values 
on their lives. 
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 Sustainable initiatives for children to understand, experience and adopt ethics and values in 

our everyday lives and classrooms, in joyful and meaningful ways, should be of a high 
significance in life, every home, every school, every society. 

 
 
Summary 
The AVAL National Validation Report was held in Cyprus on July 31st at CARDET premises 
between 9:00-12:00 in the morning. Attended by 14 participants from a wide spectrum of AVAL 
target-groups, the workshop generated discussions that created avenues for rich 
recommendations for introducing and encompassing Ethics and Values in the Cypriot Educational 
System in a more rigour and systematic way. The recommendations in question, address the 
class, school and ministerial level, linking to sustainable ideas for children (and adults) to 
understand, experience and adopt ethics and values in their everydayness inside and outside 
school settings. 
 

 

 
 

@Dr Maria Solomou, CARDET EU Projects Co-ordinator, during her welcome address 
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@Elena Xeni, Validation Workshop Chair during AVAL Overview 
 
 
 

 
 

@Elena Xeni, Validation Workshop Chair while presenting AVAL Achievements 
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@Participants working in small groups 
 

 
 

@Participants working in plenary 
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@ Note-taking 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- GERMANY - 

 
 
The main aim of the validation workshop is to gather feedback from experts and practitioners for 
the development of the final guidelines for the pedagogical coordinators to implement values 
education in pre-school and primary education. 
 
Target groups: ECEC experts, primary school pedagogical coordinators, ECEC practitioners and 
representatives from other educational institutions (e.g. museums, libraries, etc.). 
 

Attached: Program, signed List of Participants, evaluation report, slides, photos 
 
Hosting partner: ACCORD, FAU MeinStudium, FUTURE – Future Time Traveller, Metropolis, 
NEMESIS 
  These are all Erasmus + ILI projects that address educators. 
 
Title of the event:  Digitale Transformation in der Schulbildung – Praxisbeispiele (Digital 

transformation in school education - practical examples) 
 
Venue and date: ILI building, 1th floor. Address: Dr.-Mack-Str. 77., D-90762 Fürth, July 12. 

2019. 14:00 – 18:00 

 
Participants:  The participants were members of the Friedrich Alexander University and 

different teachers of different schools. There was a representation of Open 
Educational Resources (in AVAL) and a presentation of the project. All 
Members of the workshop have been interested in the materials (7-11 Years 
old Kids).   

 10 participants were present + the presenters 
 All participants received a printed certificate for the workshop. 
 
Program of the event  
 

14:00 - 14:10 Welcome address by Sonia Hetzner (Interim managing director of ILI)  

14:10 - 14:30 round of interviews, The participants expressed their expectations to the workshop 

14:30 – 15:00 Presentation of OER with AVAL (Homepage, online platform to exchange, modify 
and share AVAL materials) 

15:00 – 16:00 Validation in teams 
Warm up with the online Platform. The participants logged into the online area of 
the AVAL – Materials. Three groups were formed based on the topics of the 
learning materials. Each group choose materilas to review.  

 ETHIC VALUES (7-11)  
 DEMOCRATIC AND SOCIETAL VALUES (7-11)  
 ENVIRONMENTAL VALUES (7-11) 
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Groups could choose to validate in smaller teams of two or more, than share their 
findings, or work with the whole group simultaneously. There were a set of 
questions to guide their feedback: 

 Can the materials be easily applied in practice? 
 Can they set a positive example? 
 Can they communicate basic or virtuous qualities? 

Group moderators presented their group’s feedback 
16:00 – 16:15  Coffee Break 
16:15 – 17:45 project presentation (other projects) 
17:45 – 18:00   final evaluation 
 
The validation in teams took more time than expected, but we took some extra time from the other 
projects.  
 
Feedback and results 
 
AVAL intellectual outputs presented and/or used during the workshop 

 The AVAL website  
The website was presented, together with the resources, explanation on how to download 
and print them.  

 I have shown them where to find the Handbook in German on the AVAL webpage. 
 The Members got the opportunity to test the German-OER-interactive-platform of AVAL. 
 The participants reflected on some AVAL materials from the age group 7-11 with the 

placemat method. 
 
National scenario and implementation, issues, suggestions 
 
At the beginning, I ask the participants which expectations they put to the workshop. 
 
‐ didactic and scientific justification and 

legitimation of the contents 
‐ practical examples that can be easily 

implemented in teaching 
‐ online courses for primary school 

children 
‐ Increased knowledge and competence 

for the teaching of the future 
‐ insight into different projects 
‐ new innovative methods 
‐ motivating material for teaching 
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The next question was about “modern teaching” What is modern teaching?  
1 modern teaching 

Answers: 
‐ Variety of media and methods 
‐ competence-oriented teaching, individualized 

and differentiated 
‐ interactive learning methods 
‐ smartboard 
‐ no frontal teaching 
‐ media literacy education 
 
 
As there is a different amount of material to be validated but in this workshop, only teachers tested 
the materials.  
 
Age group 7-11 
 
RECYCLING 

 
2 Recycling 

Practicability: 

‐ The video is suitable as an introduction to raising awareness for the topic. 
‐ Recycling is a modern and actual topic 
‐ The relationship between fantasy creatures and recycling is not entirely clear. 
‐ The advanced ideas are very good. 
 

Can the values be transmitted in this way? 

‐ The values of “sustainability”, “environmental awareness” and "consideration for other living 
beings" can be conveyed. 
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Can a positive example be created? 

‐ Raising awareness for sustainable consumption 
‐ No need for plastic waste (if possible) 
SELF-ESTEEM 

 
3 Self-esteem 

Practicability: 

‐ little effort 
‐ quick and easy to use 
 

Can the values be transmitted in this way? 

‐ The children learn to accept weaknesses. 
‐ The sense of community is strengthened. 
‐ The children develop a mutual understanding.  

 
Can a positive example be created? 

‐ The children experience recognizing each other. 
‐ They learn constructive criticism. 
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EMPATHY 

 
4 Empathy 

  
Practicability: 

‐ The cards are in a regular class with readers a good template. 
‐ If children cannot read yet, the texts can be replaced by pictures. 
‐ Since learning empathy is a process, the unit is not sufficient. 

  
Can the values be transmitted in this way? 

‐ Values can be conveyed in the sense of "expressing feelings". However, the evaluation is very 
difficult with regard to the topic.  

‐ Conversation rules are taught 
 

Can a positive example be created? 

‐ The implementation plan and objectives point to a positive picture. 
‐ The playful approach makes it easier for the children to deal with the complex of topics. 
‐ The reflection phase makes the children aware of the importance. 
‐ The indications for further work were assessed as positive. 
‐ Emotions are presented in an exemplary way. This is very positive. 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- GREECE - 

 

 
Hosting partner: Militos Consulting SA 
 
Title of the event: Ethical values in ECEC, kindergarten and primary school 
 
Venue and date: 11th Nursery school of the Municipality of Acharnes, Athens, Greece, July 5, 
2019 (10:30-13:00) 
 
Participants:  
11 participants (ECEC and primary school practitioners, including core group of 3 persons in the 
role of ECEC coordinator, primary school teacher/coordinator, ECEC expert with secondary and 
adult education expertise, especially in the field of ITC and pedagogies for teachers) 
 
Program of the event  
 
10:30 – 11:15 Presentation of AVAL project scope and objectives including research results (tool: 
website) 
11:15 – 12:15 Hands on presentation of online training modules in Greek (tool: online platform) 
12:15 – 14:00 Discussion and feedback on training material with core group 
 
 
Feedback and results 
 
General remarks 
The workshop was structured in a way to present the issue of ethical values teaching in ECEC, 
kindergarten and primary school across the EU and at national level, including the needs and/or 
readiness of teachers to support in-class teaching, as coupled with the provided training material 
by the project and its potential to be fully adopted by teacher curricula at practical and theoretical 
level. The key issue characterizing the Greek educational system in this case is that ECEC 
structures function under the auspices and monitoring of Municipalities, whereas kindergarten and 
primary schools are functioning under the auspices of the Ministry of Education. This is reflected in 
the training curricula of respective teachers, but also in the notion of teachers, parents, society and 
the State, that pre-kindergarten pedagogical methodologies are rather considered loosely 
connected with the notion of ‘education’. According to the workshop participants, pre-kindergarten 
structures (daily care, nursery structures) are not monitored by an education body (e.g. the Ministry 
of Education) and have therefore no standard curricula and education goals, verified by such a 
body. However, ECEC teachers and primary school teachers share relevant curricula during 
tertiary education attendance to become teachers. This issue has been clearly identified in the 
research phase of the project and the respective results, thus acknowledged by the participants as 
well.  
 
Once the project has been presented to the participants by project partner Militos Consulting SA 
(presented by Kyriakos Lingas), a core group of 4 participants exposing a mix of expertise in ECEC 
and primary school coordination, adult education as a life-long activity, and ICT in teacher-training 
pedagogies, have explored the training material as presented online in the AVAL platform, followed 
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by the AVAL Handbook for teachers. The discussion was moderated so that a feedback on what 
works well and what not could be drawn from the core group among the participants.  
 
Feedback regarding the modular structure of the training provision 
Experts noted that targeted material for ECEC and primary school teachers is by and large missing 
in the Greek case. They liked the modular approach with bite-sized training activities to be applied 
in classroom. At this point, the teachers have been informed on the piloting results across project 
countries, showing the relevant feedback we received regarding the modular structure 
 
Content and in-class application 
12 modules in total have been deeper explored by the core group across the three umbrella topics 
of the training provision and age-groups (4 modules per umbrella topic), so that a balanced, 
representative feedback regarding content could be provided. ECEC experts stated that modules 
as practical teaching activities can be easily adopted in their daily activities with children in the age 
group 0-4. They stated that the pedagogical goals at this educational level can easily be 
complemented by these activities. However, they pointed out that some preliminary work is needed 
to prepare children of this age in order to understand concepts such as ‘democracy’, ‘environment’, 
‘society’. They suggested that teachers should maybe in this case prepare easy to understand 
‘models’ which would help children understand abstract concepts. For example, children at school 
as a community as coupled with children in other schools as a separate community, adding to a 
society, and from there on to larger entities, culminating in human race, the animals, nature, planet 
earth.  
Regarding use of material in primary school, experts stated that since curricula in primary school, 
as well as the pattern of a ‘class-model’ at this educational level, are firmly conditioned by the 
Ministry of Education, teachers should explore ways to successfully ‘insert’ these activities so that 
they relate to the curriculum provided by the Ministry. Teachers should thus use several material 
as presented in the form of experiential learning that should help to create a scenery where 
concepts as addressed in curricula across teaching subjects (e.g. Geography, Environment, 
History, Religion) could be attended through some kind of gamification, since this is the main 
methodological approach they identified throughout the training provision and the modules they 
explored. In addition, they pointed out, that the upper age group of primary school (9-11) could as 
well prompted to re-design activities by using real-life experiences that are relevant to the activities, 
using tools such as story-telling, gauging real-life experiences with the modules scenarios and 
drawing valuable results to be discussed at peer-level.  
 
Recommendations to be included in the general guidelines document: 
 
The AVAL training provision for ECEC and primary school teachers offers easy to use teaching 
activities to address issues such as the relationships between the person, society and the 
environment. The modular structure of the provision is facilitating the teacher to pick relevant topics 
and activities according to will and pedagogical goals. However, especially in the case of pre-
kindergarten teachers, they should be aware of the abstract nature of several concepts. It is 
recommended, that teachers should exploit own scientific knowledge and maybe relevant literature 
to support concepts with tangible models suited for that age, reflecting the meaning of the 
aforementioned concepts. A transversal issue is this of the different approach of ECEC and 
primary school education at national level, and even the coupling thereof under the scope of 
lifelong learning. In particular, ECEC is not monitored by an educational body, whereas 
kindergarten and primary school are. This makes adopting and adaptation of the material at hand 
easier in the case of ECEC, but not in primary school. In the latter case, teachers should closely 
follow the standard curricula and identify ‘entry points’ where the provided material suits the 
pedagogical goals as set out by the ministry of Education. At a different level, this of lifelong 
learning, it is recommended that teachers should be aware and explore application of such 
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initiatives, since teachers in Greece are substantially lacking behind in terms of lifelong learning 
after having finished tertiary education. A lifelong learning culture is missing at national level, and 
this affects teachers as well. The AVAL project provisions for teachers are thus recommended to 
be used by teachers, who however are prompted to cross-fertilise them as in-class activities so 
that they respond to overarching pedagogical goals. Lastly, in the particular case of Greece, 
hosting an increasing number of immigrants, provisions like this could be adapted in order to 
support an open-class, intercultural educational model that is needed.  
 
 
Pictures 
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VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- HUNGARY - 

 

 
 
 
Hosting partner:  Budapest University of Technology and Economics together with AVAL 

Associate Partners, the Hungarian Pedagogical Society (HPS). 
 
Title of the event:  Európai módszertani innovációk a kisgyermekkori erkölcsi nevelésben  (in 

Eng: Methodological innovations from Europe in the value education of 
children) 

 
Venue and date: BME E building, 11th floor. Address: 1111 Budapest, Egry József utca 1. 

July 5. 2019. 14:00 – 18:00 

Participants:  The participants were all members of the Hungarian Pedagogical Society, 
which is the biggest association of this kind. There was a representation of 
all 3 main areas nurseries 20%, kindergartens 40% and elementary schools 
40% (the numbers are based on the icebreaker exercise with Mentimeter). 

 30 participants were present + the presenters (one presenter from the HNPA 
and two from BME with one technical support) 

 As it was not an accredited continuous training opportunity that would 
provide credits for the teachers, badges and/or certificates were not issued. 

 All participants received a printed and binded Handbook in Hungarian 
(printed from management costs of BME). 

 
Program of the event  

14:00 - 14:10 Welcome address by Jutka Villányi Jutka, Hungarian Pedagogical Society vice-
president, leader of ECEC Section of HPS 
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14:10 - 14:30 Interactive ice-breaker with Dénes Zarka, pedagogical expert, director of the BME 
Centre for Learning Innovation and Adult Learning 

14:30 - 15:00 Keynote address by Jutka Villányi (see slieds attached) 

15:00 - 15:20 The AVAL project and its results by Eva Szalma, project manager, BME  

15:20 - 15:35 Introducing piloting reults and feedback from piloting in Hungary by Eva Szalma, 
project manager, BME (piloting teacher and author were invited and excused) 

15:35 - 15:50 Cofee break 

15:50 – 17:15 Validation in teams 

Warm up with Kahoot, introduction and explanation of tasks of validation. Three 
groups were formed based on the age groups assigned to the learning materials. 
Each group choose materilas to review with a group moderator.  

 Nursery (0-3) with Dénes Zarka 

 Kindergarten (3-6) with Jutka Villányi 

 Schools (7-11) with Éva Szalma  

Groups could choose to validate in smaller teams of two or more, than share their 
findings, or work with the whole group simultaneously. There were a set of 
questions to guide their feedback: 

 Does the material fit the assigned age group? 

 How easy it is to understand and use? 

 Is it easily adaptable to the given educational institution? 

 How can they adopt it? 

 Would you recommend its use in a Hungarian setting? 

17:15 - 17:45 Group moderators presented their group’s feedback 

17:45 – 18:00 Final address, questions, comments. (Filling out the evaluation sheets) 

 
The validation in teams took more time than expected, but fortunately we had some extra time for 
networking in the end (see original program), that we rearranged and used for team work.  
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Feedback and results 
 
AVAL intellectual outputs presented and/or used during the workshop 

 The main output presented was the Handbook translated to Hungarian. All participants 
received a printed version. The structure of the learning materials, the methodology and the 
symbols were explained. 

 
 The AVAL website  

The website was presented, together with the resources, explanation on how to download 
and print them were given. 

 
 Report on AVAL piloting 

Report in O3 provided by Militos was presented about pilot results. 
 
 
National scenario and implementation, issues, suggestions 
 
As there is a different amount of material to be validated in each age group, the nursery group 
could successfully validate almost all, 5 out of 6 materials, the kindergarten group could validate 8 
materials and the school group discussed in details 3 materials. 
 
The following list of the discussions serves the purpose of adding it to the interactive forum when it 
is available well as adding it to the Hungarian recommendations. 
 
Age group 0-3 
 
This age group is very different from the kindergarteners; one cannot make a kindergarten activity 
simpler so it accommodates nursery age children. Materials should be developed and tested 
specifically for and by them. 
 
Creativity 

 It is longer than the attention span of this age group 
 It is mimicking, missing spontaneity 
 there is no such activity in the nurseries, educators are only initiating and children can join 

in 
 it should be a spontaneous initiative connected to a situation: yard, book 

 
Exploring nature (Pond) 

 It is feasible with a small group, if the group is bigger, you can do finger painting or palm 
painting instead of feet 

 The text should accommodate the reaction of the children 
 It is very complex, should be split into sections 
 Voice range is not that of this age group 
 It is very long 

 
Exploring animals 

 It is too long 
 Not spontaneous 

 
Comfort (Walking together) 

 Children in that age cannot be made into groups 
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 Not all of them knows the colors 
 If I am offering something for them to use than they are free to use it, I cannot limit them in 

it as it would feel like failure for them 
 It is too complex 
 It is too long 
 It is not age specific 

 
Curiosity 

 This is the best in the offered activities, recommended to use 
 It develops verbal skills – we guide them by words not by map 
 Mirror is good to use to develop awareness of self, awareness of one’s body  
 Sticking their hands into the box they feel and easily understand what is expected of them 

 
 
 
Age group 3-6 
 
Almost all materials need some adjusting, but only one material was deemed not recommended. 
Some standard terminology would be appreciated, but the overall assessment was positive. 
 

Title of 
learning 
material 

Does it fit 
the age 
group? 

Understandin
g  

Adaptability Adoptability Recommendatio
n 

Generosity Partly. The 
terminology 
is not 
perfect.  
Part 3 is 
good, as it 
comes from 
life 
experiences
. 

The 
kindergarten 
teacher 
understand the 
description. 

To school 
level. 

With 
methodologic
al 
modifications. 

With freedom 
given to the 
teacher, has to 
know the kids. 

Self-control Recognition 
of emotions 
missing 
from aims. 
For 6-7 age 
group it 
needs 
adaptations. 

It is not 
understandable
, adapt the 
name of 
emotions and 
the 
classification to 
Hungarian 
standards. 

Should 
include a 
playful 
interpretation
, adapting a 
story version 
rather than 
pictures. 

Modification. 
Instead of 
drawings, 
faces should 
be used. 

The subject is 
good, but it needs 
modification. 

Conflict 
resolution 

It fits, it 
could even 
be done 
with 
younger 
kids. 

Adapt 
language to 
Hungarian 
standard 
terminology. 

Easy to 
adapt. 

Need to take 
own group 
strongly into 
consideration. 

Only after 
modifications. 
Requires 
methodological 
knowledge. 
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Dialogue Many 
issues. 

Far from 
understandable
. 

Problematic. Problematic. Not 
recommended. 

Respect Good for 
final year in 
kindergarten
. 

Respect is too 
abstract, it 
would need re-
work. 

To school 
level. 

With 
modifications. 

Recommended 
with tailoring. 

Sustainabilit
y 

Yes. Yes. It is 
adaptable. 

Yes. Best material, 
highly 
recommended. 

Clean water Fits, the 
language 
needs to be 
adjusted. 

Above 5 at 
least as it 
requires 
reading 

It is 
adaptable. 

Yes. Recommended. 

Self-
sustainable 
gardens 

Yes. Builds on 
experience, it 
is clear 

It is 
adaptable. 

Yes. Shared 
experience, 
intuitive 
learning. 

Highly 
recommended. 

 
 
Age group 7-11 
 
Working with the teachers regarding some topics, eg. rights of the children, human rights would be 
as equally important for the success of these activities. It is important for the educators in this level 
to concord with ethical principles, to understand the importance of learning the rights of children, 
the importance of collaboration for the greater good etc. to be able to convey this message to the 
children. 
 
Trees and the oxygen 

 Fits any age group throughout the educational spectrum (older kids as well), the difference 
is in the amount of involvement of the teacher.  

 Recommendations:  
o choose the trees while taking a stroll together 
o clarify techniques of planting the seeds 
o make sure that the trees fit with regulations 
o collaborate with gardeners: this way children can experience adult are able to 

collaborate for a good cause 
o the local government might already have suggestions, regulations and initiatives, 

make sure to know that 
o Add signs to the trees about the class that has raised it. 

 Warnings:  
o Need to make sure that the initiative is sustainable: who will take care of the trees? 

Clarification needed when adapting it.  
o This a long, multiple years activity – it needs to be accommodated when planning, 

so the kids attachment is included 
 The material is recommended. 

 
Children’s rights 
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 The material mixes the rights and regulations – it makes the principles relative and it is 
against the meaning of the subject of the material. 

 Recommendations: 
o Make sure beforehand that the teaching staff is aware of what children’s rights are. 

Start a discussion first with them. There are a lot of negative assumptions that need 
to be worked on. 

o Involve the institution in awareness – include the Charta in the website of the 
schools 

o Rights cannot be taught by paragraphs – they need to be thought through 
experiences when they come up. Right to food, to water, to development, to feel 
good etc. Kids will bring about the situations. Exercises: Make drawing with title 
What bothers me. Deduce the right that is not respected. 

o It should be thought and made aware of throughout the kids’ formal education, 
coming back to it at every developmental level with greater and greater 
understanding. 

o Make kids understand the principles and that it is about them. 
 The material in this format is not recommended at all. It would cause more harm than good. 

 
Fairness 

 The concept of unfairness might not be understandable to the age group in a way that the 
material describes. 

  Recommendations: 
o Use drawing to make unfair advantage and disadvantage a chance not a quality 
o Kids might not understand why a modified dice is unfair. Make sure that they 

understand the concept. 
 Warning: using the base of the kids existing characteristics as the base of unfair advantage 

and disadvantage can be damaging! Therefore the material cannot be used in this format! 
 
Recommendations to be included in the general guidelines document: 
 

 Think through the realisation of the activity: make sure it fits the emotional, verbal, physical 
etc. abilities of the children in your care. 

 Feel free to take and leave anything – the descriptions are very general to accommodate 
various situations, so use it as a guideline rather than a user’s guide 

 In any case if the activity contradicts your professional knowledge, make sure that you stick 
with what you know. Your knowledge is officially certified, these materials are not. 

 Make sure that you read online what other teachers have commented on a certain material: 
you will find it very useful. 

 Make sure that you drop a few words after you completed it: it will help the whole 
community. Thank you! 

 
 
Summary 
 
30 experts from Hungary gathered on July 5 at the BME Centre for Learning Innovation and Adult 
Learning for a 4 hours validation workshop organised together with the Hungarian Pedagogical 
Society, which is the biggest national association of its kind. Experts represented all 3 age groups: 
nursery (20%), kindergarten (40%) and schools (40%). After the keynote and project presentations, 
validation work took place in groups by age groups.  
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Concern was raised by experts of needed specific revision for 0-3, nursery age children 
activities. This age group is very different from the kindergarteners; one cannot make a 
kindergarten activity simpler so it accommodates nursery age children. Materials should be 
developed and tested specifically for and by them. 
 
Working with elementary school teachers to enlighten the significance of the ethical 
principles is of utmost importance in order for value education to succeed.  
 
The main finding of the workshop is that the Handbook cannot be used as a standalone 
resource. Some materials need to have warnings (eg. Fairness). Other materials need 
clarifications so it is only wise to take advantage from the experiences of teachers already 
implementing it. In addition to the Guidelines for implementation, an online forum has to be 
maintained in order for the pedagogues to continuously share their experience and 
warnings. The Hungarian National Guidelines should already include the access to this forum. 
The Hungarian Pedagogical Society expressed its interest to work together with BME on the 
sustainability of the results.  
 
  



Added VALue Learning for Preschool Teachers & pedagogical coordinators:  

AVAL ‐ 2017‐1‐ES01‐KA201‐038113 

  

 

1 

VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- ITALY - 

 
 

 
 
Hosting partner: Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
Università degli Studi di Parma 
 
Title of the event: Ethics education with 0-3 
 
Venue and date: University of Parma, B.go Carissimi 10, Parma, Italy 
July 10, 2019 11 am – 13 pm 

 
Participants: [describe the participants in terms of the project’s target groups, indicate their 
number] 
Prof. Paola Corsano 
Associate Professor of Developmental and Educational Psychology 
President of the Master's Degree Course in Psychology of Clinical and Social Intervention 
Department of Humanities, Social and Cultural Enterprises 
 
Badges and certificates awarded 
n.a. 
 
Program of the event [please provide a detailed structure of the event] 
Part one – Validate the AVAL and its impact on early development  
Part two – How to involve toddlers in ethics education – ages and stages 
STeps has organized a validation event that with an expert in early childhood development to 
investigate if the AVAL learning materials is effective for workforce development (ECEC staff and 
appropriate and helpful for the child welfare in particular those of toddlers. In this situation we draw 
from that expert knowledge and apply it to our AVAL approach. 

 
Feedback and results 
 

 AVAL intellectual outputs presented and/or used during the workshop 
All outputs regarding age group 0-3 

 National scenario and implementation 



Added VALue Learning for Preschool Teachers & pedagogical coordinators:  

AVAL ‐ 2017‐1‐ES01‐KA201‐038113 

  

 

2 

 Sustainability of the results 
 Issue: appropriateness - suitability 

We split appropriateness in several aspect. 

 Age 
 Topics 
 Methodology 
 Timing 
 Suggestions 

 
General Recommendation 
 
Discussion: Do you agree with the structure AVAL uses to classify its learning resources? 
For this purpose Prof. Paola Corsano analysis the webpage (see below) 
 

 
Screenshot: AVAL Website – learning resource page 
 
 
The discussion with Prof. Paola Corsano resulted in the following suggestion for re-organisation 
 
 
 
 
 
 
 
Recommendation 1 to be included in the general guidelines document: 
Discussion: why is the existential self so crucial for the agegroup 03? 
 
 
 
 
 
 
 
According to Prof. Corsano all values are intrinsically ethical. It would be more appropriate and in 
line with the findings in child development to distinguish individual values from relational 

Individual values 

THE SELF 

Relational values 

THE SELF AND THE 

OTHERS

Environmental values 

WE AND THE PLANET 

EARTH

Individual values 

THE SELF 
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values. The knowledge and understanding of oneself are the starting point, the basis for any 
relationship with others. The existential self is the first to appear; it allows us to feel like a person 
distinct from all the others. The concept and developmental stage, often overlapping with that of 
personal identity, expresses the uniqueness of each child, his/her feelings of individuality and 
intentionality in the action, and also the ability to be aware and understand behaviour. 
Any early childhood practitioner should be aware of the importance of the developmental stage of 
the existential self at the beginning of year 2. Learning how the earliest relationships with children 
can promote healthy brain development, discover how young children build social and emotional 
skills are the most significant and promising way to support individual values. Later, when the child 
is older, teachers can stimulate self-awareness engaging children in reflective conversations about 
values, beliefs, attitudes, and moral dilemmas. 

Recommendation 2 to be included in the general guidelines document 
Discussion: 
How would you structure the learning material relational values – the self and the others? 
Young children experience their world as an environment of relationships, and these relationships 
affect virtually all aspects of their future development. According to research, the quality and 
stability of a child’s human relationships in the early years lay the foundation for a wide range of 
later developmental outcomes reaching from self-confidence and sound mental health to motivation 
to learn etc.  

 

 

 

 
The material could follow the path interaction and relations occur in the various developmental 
stages of a child within his/her microsystem:  

1. Me and my parents: relations with caring adults beginning from birth. 
2. Me and peers (peer relationship): experiences with peers that constitute an important 

developmental context for children wherein they acquire a wide range of behaviours, skills, 
and attitudes that influence their adaptation during the life span 

3. Me and the community: mutual action-and-interaction, and an emotional connection to 
another human being, be it any other person who has an important impact on the child’s 
early development 

Relational values 

THE SELF AND THE 

OTHERS 
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Recommendation 3 to be included in the general guidelines document 
Discussion: 
Do you agree with the duration of the learning materials and, according to your experience, 
what is the maximum time for an activity developed for the age-group 0-3 
Age group 0-3 
The maximum attention span is from 5 to 10 minutes 
Age group 3-6 
The maximum attention is 30 minutes 
 
Recommendation 4 to be included in the general guidelines document 
Discussion: 
What are activities around the topic self-discover and the relation with others?  
Paint a self portrait 
Paint a friend 
 
 
Summary 
Discussion: 
If the existential self is a core developmental state, what could be a suitable way to engage 
with this very particular age group 0-3around the individual discovery of the existential self? 
Self-reflection (mirroring) 

Looking at the mirror and thinking “that is me” also call the “mirror phase” by Jaques Lacan that can 
feel rather unsettling. The face the child see in the mirror not necessarily looks at he/she feels. We 
can assume that there is a process of learning to recognize oneself in a mirror.  

“The mirror as a tool for reflection of the Self and about the Self. The first experimental studies on 
the emergence of self-awareness in children have been conducted from the "casual" observation of 
the attitude of concern shown by toddlers in front of a mirror. The view of their as yet unknown 
reflection in the first year of life produces a reaction of a social nature, similar to that observed by 
placing one child in front of another; later, thanks to the discovery of the contingency of movement, 
it causes a sort of bewilderment and anxiety, which gradually leads to the discovery of their own 
identity and the existence of a virtual space. Very important the pioneering and still current studies 
of René Zazzo, the French developmental psychologist, about the use of mirrors and other 
reflective surfaces for self-knowledge. In the wake of these studies, there are possible interventions 
to encourage in children, through games with their own images in the mirror, a "reflection period or 
a rational meditation upon themselves and their various possible identities. “(Paula Corsano) 

There are many forms of mirror experience that are interesting not only self-recognition.  

 
 
 



                           
  

VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- ROMANIA - 

 

Hosting partner: Spektrum Educational Center Foundation, Miercurea-Ciuc, Romania  

Title of the event: EDUCATIONAL AND VALUE-PREVENTED EDUCATION (AZ ERKÖLCSI 
ÉS ÉRTÉKORIENTÁLT NEVELÉS) 
 

Venue and date: Spektrum Educational Center Foundation, Miercurea-Ciuc, Kossuth Lajos 
street, no.9, 3rd floor, no.5, 30 May 2019 12 -15 am. 

Participants: members from Hungarian Teachers Association of  Romania, educators, pre-
school teachers, kindergarten teacher, students from Sapientia University (Miercurea Ciuc). 

Program of the event 

11:00 – 11:10 Welcome address by staff members of Spektrum Educational center.  

11:10 – 12.00  Opening presentation:  

 Introduction to Ethics and Value Education (EVE) and overview  

 Introducing AVAL, its background, goals, consortium 

 Presenting the AVAL activities and results  

12:00 – 12:30  Coffee break  

12:30 – 15:00  Validation workshop of the learning materials (including snacks) 

Spektrum Educational Center has organized a validation workshop for educators, pre-school 
teachers, on May 30th, 2019. The topics were the following: Ethical education and Democratic 
and societal values and Enviroment. The event took place at the premises of Spektrum 
Educational Center. 

There were 2 presenters and 19 participants attended at the event. In the first part, besides the 
AVAL project’s background, objectives, partnership, activities and the AVAL website was 
presented along with the most important AVAL intellectual outputs – AVAL Handbook learning 
materials on a variety of topics and for age 0-3, 3-6 and 7-11. 

In the second part the AVAL project results in more details, specifically the AVAL Handbook and 
AVAL learning materials on a variety of topics and for different age groups. The structure of the 
learning materials, methodology and symbols were explained. Participants were given printed 
AVAL Handbook for Teachers and Parents Handbook in Romanian language.  

In the last part the validation process of the learning materials took place with participation of 
the piloting teachers.  



                           
 

As a closure of the event we had a brief discussion with participants about their experience 
concerning teaching ethical and  democratic values.  

Participants were grouped by the age grouped interested in, after which group discussions 
followed related to 3 learning materials selected to focus on from each age group. Following 
this, each group presented their findings.  

Feedback and results: 

The Handbook and learning materials probably would be difficult to be used as a standalone 
teaching resource, adapting them to the various teaching context would assure their usefulness 
at maximum.   

Nevertheless, the main conclusion were: the AVAL materials in general are appropriate to age, 
fitting children’s needs, are motivating, inspiring, enhancing critical thinking and creativity, child-
friendly, ensuring learning ethical values in a playful way and most importantly they may be a 
good alternative to completing school’s  curricula.  

Recommendation to be included in the general guidelines: 

 Feel free to adapt the learning materials in order to fit the multilevel abilities (verbal, 
physical, etc) of children as well as their background (cultural, familial, etc) in the class 

 Make sure you enrich the materials with complementary items (e.g. videos, images, 
drawings, cartoons, etc) addressing all sorts of learning styles in order to make the 
learning activity as enjoyable as possible 

 

 



                          
 

VALIDATION WORKSHOP REPORT 

- SLOVENIA - 

 

Hosting partner: University of Ljubljana, Faculty of Theology, Ljubljana, Slovenia,  

Title of the event: Ethical school 

Venue and date: Faculty of Theology (Lecture room 2), Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana; April 
16th, 2019 at 2pm 

Participants: students, prospective educators 

Outline of the program:  

Part one – How to become ethical school (Strahovnik Vojko, Centa Mateja) 

Part two – Challenges of ethical education in EU (Gerjolj Stanko) 

The University of Ljubljana, Faculty of Theology has organized a validation workshop for 
students and prospective educators in ethical education on April 16th, 2019. The event took 
place in the Faculty of Theology. There were 3 presenters and 18 participants present at the 
event. The event was organized in two parts. In the first part, we shortly presented a project 
AVAL and its most recent intellectual outputs – learning materials on a variety of topics and for 
different age groups. Then we handed out to participants a short questionnaire (with13 guided 
questions) about their experiences they had with/in their schools and school year, about the 
values harboured in their schools, about the most important ethical principles, the possibilities 
for ethical action, etc. This was needed in order to get a clear idea of what is the best way to 
implement AVAL educational materials into the Slovene educational system as it is and as it is 
perceived from the perspective of students. After the participant finished with writing down their 
answers, we had a discussion and reflection about the answers. The key issue was how to 
improve ethical education in the early stages of education and how to sustainably implement 
ethical education into kindergartens and schools. The second part consisted of an overview and 
discussion of the most pressing challenges that ethical education is facing and about the most 
effective methodologies for its implementation. The feedback gathered from users 
(questionnaires and notes from the discussion) will be used in the preparation of the final 
intellectual output, O4  Guidelines for the implementation of values education in pre-school and 
primary education, which will be tailored to the state of the art and specific needs of the Slovene 
educational system.  
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