
  

Training materials for rural GCE 

Το έργο Global Citizenship Education στοχεύει 
στην εισαγωγή παγκόσμιων ζητημάτων, για να 
παρακινήσει τους ανθρώπους να γίνουν 
ενεργοί πολίτες στις κοινότητές τους και να 
επεκταθούν στο ευρύτερο πλαίσιο. 
 

Η έρευνα στο θέμα της Παγκόσμιας 

Εκπαίδευσης για την Ιθαγένεια στις Αγροτικές 

Περιοχές δείχνει μια αυξανόμενη ανάγκη μιας 

νέας προσέγγισης προς τα εργαλεία και τη 

μεθοδολογία του GCE λόγω της ταχέως 

μεταβαλλόμενης κατανόησης της ιδιότητας του 

πολίτη και της μεταβαλλόμενης πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας εντός των περιοχών. Σε αυτό 

το πλαίσιο, είναι ζωτικής σημασίας να 

επανεκτιμηθεί η τρέχουσα μεθοδολογία και να 

επενδύσουμε στη δημιουργία νέων εργαλείων 

και προσεγγίσεων. 

Project number: 2020-1-UK01-KA204-079145   

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021, η κοινοπραξία του Έργου Rural 

GCE οργάνωσε την Εναρκτήρια Διαδικτυακή Συνάντηση.  Η 

Κοινοπραξία αποτελείται από 6 Ευρωπαικές Χώρες: το 

Ηνωμένο Βασίλειο/Civic (UK) – επικεφαλής Εταίρος, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Ruse (Βουλγαρία), Emphasys Center (Κύπρος), 

FyG Consultores (Ισπανία) και Atermon (Ολλανδία). 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της γόνιμης συνάντησης οι εταίροι 

συζήτησαν για τα αποτελέσματα που θα αναπτυχθούν 

σύμφωνα με τους στόχους του έργου. 
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Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα: 

Desk research  

Δευτερογενής έρευνα 

Η πρώτη δραστηριότητα που ολοκληρώθηκε ήταν η 

«δευτερογενής έρευνα τεκμηρίωσης», η οποία 

καθόρισε μια βάση δεδομένων σχετικά με την 

Παγκόσμια Εκπαίδευση για την Ιθαγένεια της 

Υπαίθρου σε κάθε χώρα εταίρο. 

Η έρευνα βρήκε διαφορετικούς αλλά συνεκτικούς 

ορισμούς του «αγροτικού», βασιζόμενοι σε μεγάλο 

βαθμό στο μέγεθος και την πυκνότητα του 

πληθυσμού, καθώς και μια σειρά θεμάτων που 

καλύπτονται από την παγκόσμια εκπαίδευση για την 

ιθαγένεια σε κάθε χώρα, αν και τα περισσότερα 

μαθήματα αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ των χωρών. 

Έρευνα με Ερωτηματολόγια 

Public survey 

Οι έρευνες έδωσαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, 

αποκαλύπτοντας ότι το μεγαλύτερο φάσμα 

συμμετεχόντων από διάφορες χώρες πίστευε ότι ο 

γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και η 

παραπληροφόρηση, η κριτική και ηθική σκέψη και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα ήταν θέματα που θα έπρεπε να 

αντιμετωπιστούν στην παγκόσμια εκπαίδευση για την 

ιθαγένεια, αλλά επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζονται. 

Οι μελέτες περιπτώσεων και τα πραγματικά 

παραδείγματα ήταν μακράν η πιο δημοφιλής προσέγγιση 

Επίσης η δέσμευση και η συμμετοχή της 

κοινότητας/ενεργοποίηση ήταν αδιαμφισβήτητα από τα 

δυνατά σημεία της διαδικασίας. 

 

• Ανάπτυξη και δοκιμή εκπαιδευτικού υλικού 

προσαρμοσμένου στην αγροτική 

πραγματικότητα και απευθυνόμενο σε βασικούς 

παράγοντες της υπαίθρου. 

• Βελτίωση των γνώσεων και των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 

σε αγροτικές περιοχές με καινοτόμα εργαλεία και 

μεθόδους διδασκαλίας. 

• Παροχή ευκαιριών για εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς. 

• Προώθηση της παιδείας στα μέσα 

επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των 

ψηφιακών καταναλωτικών ικανοτήτων σε 

αγροτικές περιοχές ως βιώσιμο εργαλείο 

μάθησης για το GCE 
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