
  

Тренировъчни материали за глобално 

гражданско образование в селските райони 

Обучението за глобално гражданство има за 

цел да даде възможност на учащите да се 

ангажират с поведение и манталитет да 

бъдат активни граждани, локално и 

глобално, създавайки по-справедлив, 

мирен, толерантен, приобщаващ, сигурен и 

устойчив свят. 

Изследванията по темата за образованието 

за глобално гражданство в селските райони 

показват нарастваща нужда от нов подход 

към инструментите и методологията на GCE 

поради бързо променящото се разбиране за 

гражданството и променящото се културно 

многообразие в рамките на районите. В този 

контекст е изключително важно да се 

преоцени настоящата методология и да се 

инвестира в създаването на нови 

инструменти и подходи. 

 

Номер на проекта: 2020-1-UK01-KA204-079145   

Курсът на обучение 

Следващата стъпка за консорциума Rural GCE е да 

разработи образователните материали за курса на 

обучение, който е разделен на 5 модула: 

1. Неравенство и бедност - причини, участници, 
интереси и отговорности;  

2. Културно разнообразие, идентичности, 
стереотипи и премахване на предразсъдъците. 
Права на човека;  

3. Медийна грамотност и безопасност в интернет;  
4. Устойчивост и потребление. Границите на 

планетата;  
5. Действия на общността - методи на участие, 

влияние върху вземането на решения, 
активизъм.
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Относно курсът за обучение GCE  
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@RuralGCE  

Какво преподаваме? 

Всеки модул от обучителния курс ще 

включва:  

- Теоретична основа, която обхваща 
най-важните познания по темата, 
представена по лесен за разбиране 
начин; 

- Практически препоръки, които 
включват интересни казуси и примери 
от реалния живот, които допълват 
теоретичните знания; 

- Планове за уроци, за да подпомогнат 
образователния процес и да улеснят 
обучителите да разработят своя 
собствена методология за обучение. 

Следващи стъпки 

Важен крайъгълен камък за проекта Rural 

GCE ще бъде разработването на среда за 

мотивация за учене – и онлайн платформа 

за обучение, която ще хоства всички 

обучителни материали и ресурси. 

 

Следвайте ни в социалните медии и на 

www.ruralgce.eu ,за да видите как 

напредва проектът.  

Съдържанието ще се фокусира върху 

развитието на знания, свързани с проблемите 

на глобалното гражданство и подобряването 

на умения като глобална визия, критично 

мислене, съвместна работа, начини на 

организация и методи за планиране, вземане 

на решения, участие и активизъм, чрез 

обучителни сесии. 

Наръчникът ще бъде придружен от 

практически дейности, улеснени от игрови 

техники за обучение, които могат да 

ангажират потребителите в учебния процес, 

независимо дали това се случва 

дистанционно или в среда на класна стая. 

Последвайте ни: 

Ноември 2021 Бюлетин #2 

https://www.facebook.com/RuralGCE
http://www.ruralgce.eu/

