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AVAL
Določenih stvari se moramo naučiti 

že zelo zgodaj, ker nam le-te 

pomagajo pri našem razvoju v zrele 

osebe. Mednje spadajo 

spoštovanje do sebe, spoštovanje 

do drugih in skrbno delovanje do 

vsega okoli nas. 

 

 

 

Za več informacij sledite 

povezavi: 

www.valueseducation.odl.org 

Partnerji projekta:

The World Association of Early Childhood 

Educators (AMEI-WAECE) (Španija) 

Innovation Training Center, S.L. (Španija) 

Univerza Friedricha Alexandra Erlangen- 

Nu ̈rnberg (Nemč i ja) 

STEPS srl (Italija) 

Fakulteta za tehnologijo in ekonomijo Univerze v 

Budimpešti (Madžarska) 

Mala filozofija (Hrvaška) 

Centre for Advancement of Research 

and Development in Educational 

Technology Ltd. - CARDET (Ciper) 

Militos Consulting (Grč i ja) 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani 

(Slovenija) 

Pedagoški center Spektrum 

(Romunija) 

Izvedba tega projekta je financirana s strani
Evropske komisije. 

Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno
odgovornost avtorja in v 

nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.



O projektu 

 Cilj projekta AVAL je razviti prosto 

dostopna izobraževalna gradiva in 

metode ter tako okrepiti strokovni 

razvoj vsi tistih, ki delujejo v 

predšolskem in šolskem izobraževalnem 

sektorju. Hkrati je naš cilj tudi dvig 

ozaveščenosti otrok o pomembnosti 

moralnih dolžnosti in relevantnih 

družbenih vrednot na načine, ki so 

skladni z njihovo starostno skupino (0-3, 

3-6 in 7-11 let). 

 

Nenehne spremembe, s katerimi se 

soočamo v sodobnem svetu, povzročajo 

negotovost in nestabilnost na različnih 

področjih življenja (družina, šola, delo 

idr.). Eden izmed pristopov, s katerimi se 

lahko uspešno spoprimemo z omenjeno 

negotovostjo in posledicami le-te, je 

medkulturno izobraževanje. To vključuje 

načelo spoštovanja različnosti, načelo 

enakosti in načelo družbene 

odgovornosti. 

Namen  projekta Komu je projekt 
namenjen? 

Namen projekta AVAL je sooblikovati 

ustvarjalno in dejavno učno okolje, ki 

sledi trem stebrom projekta: 

Osebne etične vrednote - 

samopodoba, zavest o sebi kot 

posamezniku - "jaz"; 

Demokratične in družbene 

vrednote -  živeti v skupnosti oz. 

medsebojni odvisnosti z drugimi - "jaz 

in drugi"; 

Okoljske vrednote - živimo in si 

delimo skupen planet Zemlja. 

 

 

Projekt je namenjen pedagoškemu 

osebju, ki si želi poglobiti svoje znanje 

in razumevanje razvojnih procesov, ki 

so povezani z etiko in vrednotami. 

Hkrati bodo lahko spoznali tudi 

inovativne, na posameznika 

osredotočene in celostne 

metodološke pristope, ki jih bodo 

lahko uporabljali pri svojem delu z 

otroki. Razvita gradiva bodo 

namenjena vsem, ki delujejo v okviru 

predšolske vzgoje (starost otrok do 6 

let), kakor tudi za nižje stopnje 

osnovnošolskega izobraževanja 

(starost otrok med 6 in 11 let). Da bi 

sledili potrebi po prilagojenem in 

individualiziranem, na posameznega 

otroka osredotočenem učenju, bomo 

tvorno združevali interaktivna orodja, 

ustvarjalne dejavnosti, študije 

primerov ter kritično mišljenje.   
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