
  

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   

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Το επόμενο βήμα για την κοινοπραξία Rural GCE είναι να 

αναπτύξει το εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα, το οποίο 

χωρίζεται σε 5 ενότητες: 

1. Ανισότητα και φτώχεια - αιτίες, φορείς, 
συμφέροντα και ευθύνες 

2. Πολιτισμική ποικιλομορφία, ταυτότητες, 
στερεότυπα και εξάρθρωση προκαταλήψεων. 
Ανθρώπινα δικαιώματα 

3. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και 
ασφάλεια στο διαδίκτυο 

4. Βιωσιμότητα και κατανάλωση. Τα όρια του 
πλανήτη 

5. Κοινοτικές δράσεις - μέθοδοι συμμετοχής, 
επιρροής στη λήψη αποφάσεων, ακτιβισμός 
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Σχετικά με το GCE εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 
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Τι διδάσκουμε? 

Κάθε ενότητα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος  περιλαμβάνει: 

-Θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο καλύπτει τις 

σημαντικότερες γνώσεις του αντικειμένου, που 

παρουσιάζεται με ευνόητο τρόπο 

-Πρακτικές συστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 

ενδιαφέρουσες περιπτωσιολογικές μελέτες και 

παραδείγματα πραγματικής ζωής, που 

συμπληρώνουν τη θεωρητική γνώση 

-Σχέδια μαθήματος, για να βοηθήσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία και να διευκολύνουν τους 

εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τη δική τους 

μεθοδολογία κατάρτισης 

-  

Επόμενα Βήματα 

Σημαντικό ορόσημο για το έργο Rural GCE θα είναι η 

ανάπτυξη του «Learning Motivation Environment» 

και της διαδικτυακής πλατφόρμας κατάρτισης που θα 

φιλοξενεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τις 

διαδικτυακές πηγές. 

Ακολουθήστε μας στα social media και στην 

επίσημη σελίδα του Έργου www.ruralgce.eu 

για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τη 

πρόοδο του έργου.  

Το περιεχόμενο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 

γνώσης, που σχετίζεται με θέματα παγκόσμιας 

ιθαγένειας και στη βελτίωση δεξιοτήτων όπως 

το παγκόσμιο όραμα, η κριτική σκέψη, η 

συνεργατική εργασία, οι τρόποι οργάνωσης και 

οι μέθοδοι σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων, 

συμμετοχής και ακτιβισμού, μέσω 

εκπαιδευτικών συνεδριών. 

Το εγχειρίδιο θα συνοδεύεται από πρακτικές 

δραστηριότητες που διευκολύνονται από 

τεχνικές παιχνιδοποιημένης μάθησης που 

μπορούν να εμπλέξουν τους χρήστες στη 

μαθησιακή διαδικασία είτε αυτό συμβαίνει εξ 

αποστάσεως είτε σε περιβάλλον τάξης. 
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