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AVAL
Vannak olyan dolgok, amelyeket már 

kisgyermekkorban el kell sajátítanunk, 

hogy sikeres felnőttekké váljunk. Ilyen 

az önbecsülés, mások tisztelete és az, 

hogy képesek legyünk belátással 

cselekedni. 

 

További információért látogassa 

meg honlapunkat: 

http://valueseducation.odl.org/startsei 

te/magyar/ 

 

felnottkepzes@edu-inno.bme.hu 

Együttműködő partnerek: 

The World Association of Early Childhood 

 Educators (AMEI-WAECE) (Spanyolország) 

Innovation Training Center, S.L.    (Spanyolország) 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- 

 Nu ̈rnberg(Németország) 

STEPS srl (Olaszország) 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi  

 Egyetem (Magyarország) 

Mala filozofija (Horvátország) 

Centre for Advancement of Research 

 and Development in Educational 

Technology Ltd. CARDET (Ciprus) 

Militos Consulting (Görögország) 

University of Ljubljana (Szlovénia) 

Spektrum Oktatási Központ Alap ítvány (Románia) 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek 
a projektnek a költségeihez. 

Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ nézeteit 
tükrözi, és az Európai Bizottság 

nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak 
bárminemû felhasználásért. 



Project Rationale 
Mindennapjainkban egyedül a 

változás az állandó, ami az életünk 

szinte minden területén 

bizonytalanságot okoz: a családban, 

az iskolában, a munkahelyen. Az 

egyik lehetséges és ígéretes módja 

annak, hogy ennek nemkívánatos 

hatásaival felvegyük a harcot, az, 

hogy olyan interkulturális oktatási- 

nevelési munkába fektetjük az 

energiáinkat, amely képes 

harmonizálni a másság iránti 

tiszteletet, a méltányosságot és a 

társadalmi felelősség elvét. 

 

Az AVAL (Added VALue Learning for 

Preschool Teachers & Pedagogical 

Coordinators) project azzal a céllal 

jött létre, hogy óvodapedagógusokat 

és tanárokat segítsen abban a 

munkájukban, hogy a gyerekekben 

kialakítsák és megerősítsék az 

erkölcsi értékek iránti 

elköteleződést, mindezt a 

korosztályuknak megfelelő eszközök 

segítségével.  

Kinek szólnak a projekt 
eredményei?

A projekt eredményei (2019 
őszéig teljesítve):

A pedagógusok egyik előírt feladata, 

hogy folyamatosan fejlesszék 

magukat az oktatás és fejlesztés 

terén és egyre több olyan készséget 

sajátítsanak el, melyekkel a 

támogatni tudják a gyerekeket. 

 

Az AVAL az erkölcsi és értékorientált 

nevelés terén dolgozó 

óvodapedagógusok, etika és 

hittantanárok számára nyújt online 

továbbképzési lehetőséget. 

1) 0-11 éves korú gyerekekkel foglalkozó 

szakemberek számára kialakított, 

gyakorlatorientált tanulási környezetet, 

melynek fókuszában az erkölcsi és 

értékorientált nevelés áll. 

2) A gyerekekkel együtt megvalósítható 

gyakorlatok három témakörbe vannak 

csoportosítva: 

 Erkölcsi értékek 

Demokratikus és társadalmi értékek 

Környezettudatosság 

Mindhárom témakör korosztályokra 

lebontott gyakorlatokat tartalmaz (0-3, 3- 

6, 7-11 évesek). 2019 nyarán közel ötven 

rövid, könnyen alkalmazható gyakorlat 

készül el, magyar nyelvre lefordítva, 

további 8 nyelven hozzáférhetően. 

3) Az erkölcsi és értékorientált nevelés 

helyzete a részt vevő országokban 

(Spanyolország, Németország, 

Olaszország, Magyarország, Horvátország, 

Ciprus, Szlovénia, Görögország, Románia). 

A jelentés angol nyelvű, két oldalas magyar 

összefoglalóval. 

4) Műhelymunka a projekt eredményeivel. 
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