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Νεπηαγσγνί: 

Αλζνύια Σζνξηαλίδνπ-Επζπκία Γεσξγηάδνπ

Σκήκα πξνλήπηα-λήπηα: 10 παηδηά



 Πξόθεηηαη γηα έλα δηεζλέο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα

(Living Values Education Program)

 Πξνέθπςε από ηελ αλάγθε λα κεησζεί ε αξλεηηθή

επίδξαζε ζηα παηδηά από ηελ αυξανόμενη βία, ηα

κοινωνικά πποβλήματα θαη ηελ έλλειψη σεβασμού
πξνο άιινπο θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ.



 Σν πξόγξακκα μεθίλεζε ην 1995 θαη ζηε ζπλέρεηα

εκπινπηίζηεθε κε ηελ ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ απ΄ όιν ηνλ

θόζκν. ήκεξα εθαξκόδεηαη κε επηηπρία ζε πάλσ από 60

ρώξεο ηνπ θόζκνπ (αλάκεζά ηνπο θαη ε Ειιάδα) ζε Δεκνηηθά

ζρνιεία θαη Νεπηαγσγεία, Γπκλάζηα, Λύθεηα, θαηαζθελώζεηο,

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη άιινπο θνξείο.

 Επίζεο ζε θάζε ρώξα ππάξρεη ην αληίζηνηρν ζσκαηείν.

 Σν πξόγξακκα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα:
http://livingvalues.net/



 Αθνξά ειηθίεο:

3-7

8-14

Καη ζπλερίδεη κε ην βηβιίν εθήβσλ θαη λεαξώλ ελειίθσλ.

 Έρεη κεηαθξαζηεί θαη πξνζαξκνζηεί από ην Κέληξν

Πξόιεςεο ησλ Εμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο

Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Ν. Πέιιαο «ΟΡΑΜΑ» θαη

ζπγθεθξηκέλα από ηνλ ςπρνιόγν ηνπ Κέληξνπ θ.

Σξακπνζίλε.

 Έρεη έγθξηζε από ην ΙΕΠ (αρ. 46/07-11-2019 απόσπασμα πρακτικού

του ΙΕΠ).



Ειρήνη 

Σεβασμός

Αγάπη

Υπεσθσνότητα

Εστστία

Σσνεργασία

Τιμιότητα

Ταπεινότητα

Ανεκτικότητα 

Απλότητα

Ενότητα



Σν πξόγξακκα εθαξκόζηεθε ζην λεπηαγσγείν καο

ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ επνπηεία ηνπ Κέληξνπ

Πξόιεςεο «ΟΡΑΜΑ» θαη ηνλ ςπρνιόγν θ. Υξήζην

Σξακπνζίλε. Είρε πξνεγεζεί ε επηκόξθσζή καο.

Είλαη έλα πνιύ θαιά δνκεκέλν πξόγξακκα πνπ

αλαπηύζζεηαη κέζα από ηζηνξίεο, ζπδήηεζε θαη

παηρλίδηα. πλδέεηαη κε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ

αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ.



Όζν αθνξά ηα παηδηά…

 Σα παηδηά απμάλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο αιιά θαη ηηο
θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο.

 Μέζα ζηελ ηάμε αλαπηύζζεηαη έλα θιίκα όπνπ ηα
παηδηά ληώζνπλ ζεβαζκό, εθηίκεζε, θαηαλόεζε,
αγάπε θαη αζθάιεηα.

 Εληζρύεηαη ε ελζπλαίζζεζή ηνπο.

 Σα παηδηά ζπκνύληαη θαη επηθαινύληαη ηηο αμίεο πνπ
έρνπλ κάζεη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο.

 Πξνζπαζνύλ λα επηιύζνπλ κόλα ηνπο ηηο κεηαμύ
ηνπο δηαθσλίεο θαη ζπγθξνύζεηο

 Εληζρύεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο. ε έλα ηέηνην θιίκα
ηα παηδηά επδνθηκνύλ.



Όζν αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο…

 πκβάιιεη πάξα πνιύ ζηε δεκηνπξγία ελόο πνιύ θαινύ 

εθπαηδεπηηθνύ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ζεβαζκνύ.

 Πξνάγεη ηελ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ.













ας ευχαριστούμε!


