Το πρόγραμμα ΑΡΕΤΗ είναι ένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης χαρακτήρα μέσα από τη βίωση
πυρηνικών αξιών της ζωής. Ένα πρόγραμμα
που

δημιουργεί

ευκαιρίες

για

γνωστική,

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη και
στοχεύει

στην

ολόπλευρη

ανάπτυξη

της

προσωπικότητας. Η εκπαίδευση χαρακτήρα
έχει σκοπό να μας βοηθήσει σαν γονείς,
ούτως ώστε κι εμείς να μπορέσουμε με τη
σειρά μας να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να
αναπτύξουν τη σκέψη, να καλλιεργήσουν συναισθήματα και στάσεις και να
μπορούν να κάνουν επιλογές δράσης και συμπεριφοράς με βάση ένα σύστημα
αξιών. Άλλωστε οι γονείς είναι οι πρώτοι ηθικοί δάσκαλοι και το σχολείο κάνει
ό, τι μπορεί για να τους στηρίξει στο ρόλο αυτό.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Το πρόγραμμα είναι προϊόν συνεργασίας του Παρατηρητηρίου για τα Παιδιά
(μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που ιδρύθηκε για την
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού), του Επιστημονικού Υπεύθυνου του
Προγράμματος Δρα Νεόφυτου Χαραλάμπους, που είναι ο εμπνευστής και
σχεδιαστής του και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, που το
έχει εντάξει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη της παραβατικότητας
και το στηρίζει οικονομικά.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα άρχισε την εφαρμογή του το 2007 και επαναλαμβάνεται κάθε
χρόνο. Συμμετείχαν πάνω από 2000 παιδιά μέχρι τώρα και περισσότεροι από
1000 γονείς. Η αξιολόγηση που έγινε έδειξε ότι το πρόγραμμα είχε πολύ
θετική

επίδραση

στη

συμπεριφορά,

στην

αυτοεκτίμηση

και

στην

όλη

προσωπικότητα των παιδιών. Γίνονται μετρήσεις πριν και μετά το πρόγραμμα
για να φανεί η αποτελεσματικότητά του.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το

πρόγραμμα

απευθύνεται

εκπαιδευτικούς και γονείς.

σε

παιδιά

κάθε

ηλικίας

καθώς

και

σε

Η διάρκειά του προγράμματος για γονείς είναι

συνήθως είτε σε 3 είτε σε 6 συναντήσεις των δύο ωρών. Η ακριβής ημέρα και
ώρα αποφασίζονται από κάθε ομάδα με τον εκπαιδευτή της.
Οι

συναντήσεις

δεν

έχουν

το

χαρακτήρα

ενός

στερεότυπου

μαθήματος.

Περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, συζητήσεις σε ομάδες, τέχνη,
μουσική, ποίηση, τραγούδι, θεατρικό παιχνίδι, κλπ.
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