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Rural GCE Handbook Contents 

Ενότητα 1: Ανισότητα και φτώχεια - Η ανισότητα και η φτώχεια 

προκαλούνται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος 

απασχόλησης που έχουν οι άνθρωποι, οι κοινωνικές ανισότητες 

από τις οποίες μπορεί να υποφέρουν, οι περιβαλλοντικές ή 

άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

Ενότητα 2: Πολιτιστική πολυμορφία, ταυτότητες και στερεότυπα 

Η πολιτιστική πολυμορφία είναι σημαντική στην κοινωνία μας, 

ειδικά για τα παιδιά και τις μελλοντικές γενιές 

 

Ενότητα 3: Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας - Σχεδόν 

δωρεάν και άμεση, οι ψηφιακές πληροφορίες ταξιδεύουν όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες που 

παρέχονται ηλεκτρονικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι 

έγκυρες. 

 

Ενότητα 4: Βιωσιμότητα και κατανάλωση - Οι σύγχρονοι 

ευρωπαϊκοί τρόποι ζωής είναι μη βιώσιμοι από πολλές 

απόψεις και βασίζονται στην υπερπαραγωγή και την 

υπερκατανάλωση, ασκώντας υπερβολική πίεση στους 

φυσικούς πόρους και προκαλώντας αρνητικές 

περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές 

επιπτώσεις. 

 

Ενότητα 5: Δράσεις Κοινότητας - Ένα από τα κύρια 

αποτελέσματα του GCED είναι ότι οι πολίτες αναπτύσσουν ένα 

σημείο, μια αίσθηση δικαιοσύνης, μια παρόρμηση να 

ενεργήσουν για να διορθώσουν ένα τοπικό ή παγκόσμιο ζήτημα 

και να εκφράσουν τη γνώμη τους, να υπερασπιστούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και να προσπαθήσουν να κάνουν τον 

κόσμο ένα καλύτερο μέρος. 

Το έργο Erasmus+ Rural GCE φτάνει στο 

τέλος του, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά 

να πούμε!! 

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την 

τεχνογνωσία οργανισμών από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, 

την Ισπανία και την Ολλανδία, η κοινοπραξία 

ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό υλικό για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Rural GCE, που 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν 

δραστηριότητες στον τομέα της Παγκόσμιας 

Εκπαίδευσης Πολιτών σε αγροτικές περιοχές. 

Το Εγχειρίδιο Rural GCE είναι διαθέσιμο στην 

επίσημη σελίδα του έργου (www.ruralgce.eu) 

και είναι δωρεάν για πρόσβαση και χρήση. 

Καλύπτει 5 ενότητες, από την Ανισότητα έως τις 

κοινοτικές δράσεις, και κάθε ενότητα 

περιλαμβάνει πολλά θέματα. 
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 Κάθε ενότητα του εκπαιδευτικού 
προγράμματος: 

- Έχει δοκιμαστεί σε όλες τις χώρες εταίρους και 
έχει λάβει υψηλές αξιολογήσεις και καλές 

κριτικές. 
- Η πρόσβαση είναι δυνατή στη διεύθυνση 

https://ruralgce.erasmusplus.space/. 
- Διατίθεται σε 4 γλώσσες: αγγλικά, 

βουλγαρικά, ελληνικά, ισπανικά και είναι 
δωρεάν. 

 

Το περιεχόμενο εστιάζει στην ανάπτυξη γνώσεων, 

που σχετίζονται 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. 

Κάθε ενότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος 

θα περιλαμβάνει:  

- Θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο καλύπτει τις 

σημαντικότερες γνώσεις του αντικειμένου, 

παρουσιάζεται με ευνόητο τρόπο  

- Πρακτικές συστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 

ενδιαφέρουσες περιπτωσιολογικές μελέτες 

παραδείγματα πραγματικής ζωής, και 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  

Το εγχειρίδιο συνοδεύεται από διαδραστικές 

δραστηριότητες που διευκολύνονται από τη 

χρήση τεχνικών παιχνιδοποιημένης μάθησης που 

μπορούν να εμπλέξουν τους χρήστες στη 

μαθησιακή διαδικασία είτε αυτό συμβαίνει εξ 

αποστάσεως είτε εντός ενός περιβάλλοντος 

τάξης. 

 

Θετικές κριτικές από τους 

εκπαιδευόμενους 

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο 

www.ruralgce.eu ώστε να μένετε ενημερωμένοι με τη εξέλιξη 

του Έργου! 
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