
  

Тренировъчни материали за глобално 

гражданско образование в селските райони 

Наръчникът Rural GCE съдържа 

- Модул 1: Неравенство и бедност - Те се причиняват от 
различни фактори, включително вида на заетостта, 
която хората имат, социалните неравенства, от които 
могат да страдат, екологичните или други ефекти от 
изменението на климата; 

- Модул 2: Културно многообразие, идентичности и 
стереотипи - То е важно в нашето общество, особено 
за децата и бъдещите поколения; 

- Модул 3: Медийна грамотност - Почти безплатна и 
незабавна, цифровата информация се разпространява 
възможно най-бързо. Въпреки това, цялата 
информация, предоставена онлайн, не означава 
непременно, че е валидна; 

- Модул 4: Устойчивост и потребление - Съвременният 
европейски начин на живот е неустойчив по много 
начини и се основава на свръхпроизводство и 
свръхконсумация, оказвайки твърде голям натиск 
върху природните ресурси и предизвиквайки 
отрицателни екологични, икономически, социални и 
здравни въздействия; 

- Модул 5: Действия на общността - Един от основните 
резултати от GCE е, че гражданите развиват чувство за 
справедливост, желание да действат за 
разрешаването на местен или глобален проблем и да 
изразят мнението си, да защитават човешките права. 

Еразъм+ прокетът Rural GCE е към 

своя край, но има още много за 

разказване! 

Комбинирайки ноу-хау и експертен опит на 

организации от Обединеното кралство, 

Гърция, България, Кипър, Испания и 

Холандия, консорциумът финализира 

обучителните материали за курса за 

обучение по селски GCE, насочен към 

преподаватели, които изпълняват дейности 

в областта на Глобалното гражданско 

образование в селските райони. 

Наръчникът по Глобално гражнадско 

образование в селските райони е достъпен 

на уебсайта на проекта (www.ruralgce.eu), и 

е безплатен за достъп и използване. 

Той обхваща 5 модула, от неравенство до 

действия на общността, като всеки модул 

включва няколко теми. 
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Какво преподаваме? 

Ноември 2022 Бюлетин #5 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и 

да е използване на информацията, съдържаща се в нея. 

 

 Всеки модул от курса на обучение:  

- Тестван е във всички страни партньори 
и е получил добра оценка и добри 
отзиви. 

- Може да бъде достъпен на 
https://ruralgce.erasmusplus.space/.  

- Предлага се на английски, български, 
гръцки и испански език и е безплатен. 
 

 

Съдържанието 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. 

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. 

Наръчникът е 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. 

 

  

Положителни отзиви от обучаеми 

Последвайте ни в социалните медии и на 

www.ruralgce.eu.  
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