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• Защо глобално образование?

• Какво е глобално образование и каква е връзката му с 
библиотеката?

• Как глобално образование? - ресурси за занимания и дейности 
с деца



Защо Глобално образование? 

Нашите деца днес растат в глобален свят …

Илюстрации: Васил Пеев 



… те са граждани на света ...

Илюстрации: Васил Пеев

Защо Глобално образование? 



... потребители в глобална икономика …

Илюстрации: Васил Пеев 

Защо Глобално образование? 



Защо Глобално образование? 

... учат по различен начин

Илюстрации: Васил Пеев 



Да ги подготвим за новите им роли и отговорности в търсене на 
решения, базирани на сътрудничество в глобалния свят.

Илюстрации: Васил Пеев 



Глобално образование

• Отваря ума и сърцата на 
младите хора за глобалния 
свят и за взаимовръзките, 
които съществуват между 
различните общности;

• Дава знанията, изгражда 
уменията и утвърждава 
ценностите за активно 
участие на младите 
граждани в една отворена 
среда.



В Целите за устойчиво развитие

• Цел 4/ Под-цел 4.7: 

„До 2030 г. всички учащи трябва да придобият 
знанията и уменията, които са необходими, за да бъде 
подкрепено устойчивото развитие, включително чрез: 
образование за устойчиво развитие и устойчив начин 
на живот, за човешки права, за равнопоставеност на 
половете, за популяризиране на културата на мира и 
ненасилието, за глобалното гражданство и 
оценяване на културното многообразие и приноса му 
за устойчивото развитие“.



Знания

• Взаимосвързаност и 
глобално 
гражданство

• Права на човека, 
равнопоставеност на 
половете

• Социална 
справедливост

• Устойчиво развитие

• Прилики и различия 
между културите

• Мир и ненасилие

Умения

• Критично мислене

• Анализиране на 
информация от 
различни източници 
и интерпретация

• Установяване на 
причинно-
следствени връзки

• Сътрудничество и 
работа в екип

• Умения за 
междукултурно 
общуване 

Ценности

• Чувство за 
справедливост,  
равенство

• Толерантност и 
приемане на другия

• Отговорност, 
желание и вяра в 
собствените сили за 
постигане на 
социална промяна

Глобално образование 



Глобално 
образование

Учене чрез 
преживяване

Глобални 
библиотеки

Глобално образование в глобални 
библиотеки



Глобално образование в глобални 
библиотеки

Традиционен модел на учене:

• Приоритетно място за учене е 
училището 

• Преподавателят предава 
знанието

• Преподавателят “прави” 
нещата за децата

• Децата са пасивни получатели 
на знание

• Децата отговарят на въпросите

• Вниманието е към продукта, 
конкуренция

Трансформиращ модел на учене:

• Децата учат на различни места

• Преподавателят организира 
знанието и води децата

• Преподавателят дава 
възможност на децата да 
правят нещата

• Децата са активни и участват, 
имат роля в ученето

• Децата задават въпроси

• Вниманието е към процеса, 
сътрудничество

По Оксфам



Методи

Диалог между 
всички участници 

в процеса

Мозъчна атака, 
решаване на 

казус, 
работа по 

проблем от 
действителност-

та

Учене чрез 
прежияване,
ролеви игри, 

дебати



Глобалният библиотекар

• Избирайте теми, важни за ежедневието на децата и техния 
опит

• Създавайте възможност за учене чрез правене, то носи 
емоции, които мотивират децата за още учене 

• Насърчавайте общуване в защитена среда, без страх от 
осъждане или грешен отговор

• Помогнете на децата да осмислят информацията, до която 
достигат, а не просто да я научават

• Създавайте възможност за сътрудничество между децата и 
предприемане на съвместни действия от тяхна страна по даден 
проблем

• Включете в заниманията семействата и хора, които са ролеви 
модели 



• Да научим! - разнообразие от ресурси по глобално образование: 
http://devedu.eu/

• Кръстопът Макутано - кенийски сериал (със субтитри на български език), с 
дейности по глобални проблеми:  http://www.makutanojunction.org/

• Зелен пакет  за устойчиво развитие: 
http://education.rec.org/bg/main.php?lang=bg

• Най-големият урок на света - готови занимания на български език от Уницеф: 
http://www.unicef.bg/kampanii/Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38

• Филм за младежи, за превенция на трафика на жени: 
https://www.youtube.com/watch?v=G4TrNxMLBdc

• Сайт за младежи по темата за етичния туризъм: 
http://devedu.eu/worldinthesuitcase/

Ресурси

http://devedu.eu/
http://www.makutanojunction.org/
http://education.rec.org/bg/main.php?lang=bg
http://www.unicef.bg/kampanii/Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38
https://www.youtube.com/watch?v=G4TrNxMLBdc
http://devedu.eu/worldinthesuitcase/
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„Нито едно образование не е неутрално по своята същност. 
То има за цел, или да запази настоящото положение като 
образова спрямо актуалните в момента ценности, или да 
научи хората да бъдат свободни и критично мислещи, 
активни и креативни, отговорни членове на обществото.“

Хоуп и Тимел, 1984 
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