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AVAL
Υπάρχουν πράγματα που 

πρέπει να μαθαίνουμε σε πολύ 

μικρές ηλικίες – πράγματα που 

βοηθούν στη συγκρότηση της 

προσωπικότητας, όπως ο 

αυτοσεβασμός κι ο σεβασμός 

και η φροντίδα για τους άλλους. 

 

 

 

Για περισσότερες 

πληροφορίες: 

www.valueseducation.odl.org 

Κοινοπραξία έργου:

The World Association of Early Childhood 

 Educators (AMEI-WAECE) (Ισπανία) 

Innovation Training Center, S.L. (Ισπανία) 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- 

 Nu ̈rnberg(Γερμανία) 

STEPS srl (Ιταλία) 

Budapest University of Technology 

 and Economics (Ουγγαρία) 

Mala filozofija (Κροατία) 

Centre for Advancement of Research 

 and Development in Educational 

Technology Ltd. CARDET (Κύπρος) 

Militos Consulting (Ελλάδα) 

University of Ljubljana (Σλοβενία) 

Fundatia Centrul Educational Spektrum 

 (Ρουμανία) 

Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 

παρούσα δηµοσίευση 
(ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και 
η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Σχετικά με το έργο  
Το έργο AVAL προσφέρει στους 

παιδαγωγούς κι εκπαιδευτικούς 

της προσχολικής και 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

εργαλεία και πρακτικές που θα 

τους βοηθήσουν στο έργο τους να 

οικοδομήσουν σταθερές ηθικές 

βάσεις και να ενσταλλάξουν αξίες 

σε παιδιά των ηλικιακών ομάδων 

0-3, 3-6 και 7-11 αντίστοιχα. 

Οι πολλές και ριζικές αλλαγές που 

συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, 

διαπερνούν σημαντικές πλευρές 

της κοινωνικής ζωής, όπως η 

οικογένεια, το σχολείο κι η εργασία, 

ενώ δημιουργούν όλο και πιο 

έντονα συναισθήματα 

αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Το 

καλύτερο που θα μπορούσε να 

γίνει ώστε να αμβλυνθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις των 

αλλαγών αυτών, είναι η επένδυση 

σε ένα διαπολιτισμικό 

εκπαιδευτικό μοντέλο που θα 

συγκροτείται στις αρχές του 

σεβασμού για τη διαφορετικότητα, 

της ισότητας και της ευθύνης του 

ατόμου απέναντι στην κοινωνία. 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ 

AVALΤο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη 

μιας ανοικτής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας που εστιάζει σε 

εκπαιδευτικές πρακτικές για την 

ενστάλλαξη «αξιών» σε τρία 

επίπεδα: 

EAYTOΣ: Ηθική και ατομικές αξίες 

ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ «ΑΛΛΟΣ»: αξίες και 
δημοκρατία 

ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

περιβαλλοντολογικές αξίες 

To AVAL καλύπτει την ανάγκη για 

συνεχή επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού στη 

προσχολική και πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση στα αντικείμενα της 

ηθικής και των αξιών. Το 

εκπαιδευτικό υλικό προσαρμόζεται 
στις ανάγκες των παιδαγωγών για 

τις ηλικίες 0-6 και και 6-11 

αντίστοιχα. Το σύνολο του υλικού 

προσφέρεται δωρεάν online, ενώ 

καλύπτει θεωρητικές και πρακτικές 

διαστάσεις με έμφαση σε μελέτες 

περίπτωσης, καθώς και δράσεις που 

μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα 

στην τάξη, οι οποίες προωθούν την 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 
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