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AVAL
Sunt lucruri care trebuie 

"învățate" de la o vârstă fragedă 

pentru că ne ajută să devenim 

persoane împlinite: să ne respectăm

pe noi inșine să îi respectăm pe alții 
și să acționăm cu grijă. 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații: 
www.valueseducation.odl.org 
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Motivația: 
Scopul proiectului AVAL este de a 

oferi educatorilor care le predau 

preșcolarilor și elevilor, 

instrumente și instrucțiuni care să 

îi ajute să-i învețe pe copii cum să 

dezvolte un angajament profund 

față de valori într-un mod adecvat 

pentru grupa lor de vârstă (0-3, 3- 

6, 7-11). 

Numeroasele și constantele 

schimbări cu care suntem forțați să 

ne confruntăm în lumea 

contemporană par să producă o 

stare generală de incertitudine 

care afectează toate domeniile și 

contextele precum familia, 

activitatea școlară. Una dintre 

posibilele căi promițătoarele cu 

care putem încerca să facem față 

efectelor contraproductive, 

este investireade într-o educație 

cu o abordare interculturală, 

capabilă să integreze principiul 

respectului față de diversitate cu 

principiile echității și 

responsabilității sociale. 

Scop Obiectiv
Scopul nostru este de a proiecta, 

testa și pune în aplicare o orientare 

inovatoare focusată pe mediul 

educațional, bazată pe valorile 

învățării pe care noi le-am 

clasificat în trei niveluri: 

Valorile noastre - valori etice - valori 

personale; 

Valorile noastre și altele - valori 

democratice; 

Valorile noastre – valorile mediului 

înconjurător. 

Personalul pedagogic este în mod 

constant încurajat să-și dezvolte în 

continuare abilitățile cu privire la 

educație și dezvoltare de procese 

precum și cât mai multă promovare 

individuală de învățare care sprijină 
copiii. În plus este necesară 
actualizarea competențelor de îngrijire 

timpurie și educație primară, cu privire 

la personalul didactic de etică și 
educație a valorilor. Toate Materialele 

de învățare AVAL vor fi adaptate 

nevoilor și interesului personalului 

didactic care lucrează în educație și 
îngrijirea copiilor (0-6 ani) precum și 
profesorilor de școli primare (6-11 ani). 

Pentru a permite atât flexibilitatea și 
învățarea individuală, mediul va fi bazat 

pe TIC și va include un echilibru corect 

între interacțiune și învățare bazate pe 

studii de caz, promovând abilitățile de 

gândire critică. 
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