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Рамка за образование по глобално гражданство 
GlobaLab
Настоящият наръчник е разработен на базата на рамка за образование за глобално 
гражданство (ОГГ) в младежката сфера, която цели да изгради компетенции, необходими 
на младите хора да предприемат действия, с които да отговорят на глобалните 
предизвикателства. Както и да ги превърнат в агенти, които се застъпват и популяризират 
фундаментални ценности като солидарност, уважение на различието, равенство, 
справедливост и мир.

Рамката за образование за глобално гражданство, поместена по-долу, е създадена на 
базата на вижданията, мненията и идеите на млади хора и други заинтересовани страни 
от младежката и образователната сфера от България, Кипър, Литва и Испания, както и на 
наблюденията на фасилитатори и експерти, работещи по проекта GlobaLab. Тя донякъде се 
припокрива с някои от съществуващите образователни рамки по глобално образование 
и образование за глобално гражданство, но носи добавената стойност на разбиранията, 
надеждите и страховете на самите млади хора. В този смисъл тя е създадена отдолу-
нагоре, където експертната работа се основава на приноса на младите хора. Резултатите от 
нашите проучвания са достъпни в онлайн публикацията „Картината на бъдещия глобален 
гражданин“, достъпна на английски език тук: http://www.globalab.org/materials. 

Предложената образователна рамка е прилагана в обучителните дейности на проекта 
GlobaLab, но има своята стойност вън от него, тъй като може да се използва от организации, 
обучители и младежки работници, работещи с глобално образование.

Значението на глобалното гражданство

Гражданството обикновено се мисли в контекста на националната държава и представлява 
устойчива връзка между една държава и конкретен човек, неин гражданин. Тази връзка е 
съставена от права и отговорности. В класическия случай, от държавата (националното 
правителство) се очаква да осигури правата на индивида като неин гражданин, а той от 
своя страна дължи редица отговорности (традиционния пример – да плаща данъци). В 
тази ситуация лесно можем да бъдем санкционирани, ако не спазваме своите задължения. 
Лесно, нали? Но когато говорим за глобално гражданство, нещата не са толкова прости.

Всички ние вече сме глобални граждани, граждани на света, независимо дали го осъзнаваме, 
или не. Това е така, защото нашето поведение оказва влияние на хора на другия край на 
планетата, а ние от своя страна зависим от различни институции и общности през граници 
и океани. Тъй като няма „глобално правителство“, нашето гражданство представлява 
връзка между нас и „света“. Тази връзка отново се състои от права (привилегии, ползи) и 
отговорности. Първата категория включва неща, които приемаме като даденост, но които 
са лесно достъпни за нас, благодарение на глобализирания свят, в който живеем – като 
интернет, мобилните телефони, плодове и напитки от другия край на земното кълбо и 
др. Но какви са отговорностите ни? Какви са правилата, които трябва да спазваме, за да 
плащаме своя справедлив дял към „света“? И кой ще ни санкционира, ако не го направим? 

Глобалното гражданство е гарантирано от собствената ни хуманност. Можем да наречем 
глобален гражданин този, който разпознава ползите от това да бъде част от глобалната 
общност, но признава и личната си отговорност към тази общност и предприема действия 
в тази посока. Поведението на глобалния гражданин се основава на разбиране на 
глобалните взаимосвързаности и ангажимент към колективно добруване. 
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Шест стъпки към глобално гражданство

Глобалното гражданство и младежката сфера

Проектът GlobaLab цели да повиши качеството на младежката работа в Европа, като внася 
концепцията за образованието за глобално гражданство (ОГГ) в дейностите на неформалното 
образование с млади хора. Образованието за глобално гражданство е изградено на следните 
принципи, които са в синхрон с тези на младежката работа:

1. ОГГ се базира на концепцията за учене през целия живот. Благодарение на своята гъвкавост 
и холистичен подход, то може да се организира в различни контексти, включително тези на 
младежката работа и неформалното образование. 

2. ОГГ позволява на хората да изграждат компетенции (знания, умения, ценности и начин 
на мислене), необходими в борбата за един по-справедлив и устойчив свят. Използва 
подход, основан на ценности, когато работи с млади хора. Тези фундаментални ценности 
са солидарност, уважение на различието, равенство, справедливост и мир.

3. ОГГ е процес на учене, който е основан на участието и ориентиран към действие. 
Позволява на младите хора да изградят умения за предприемане на действия към един 
по-справедлив и по-равноправен свят за всички.

4. ОГГ, подобно на неформалното образование, свързва учебното съдържание с ежедневни 
ситуации от живота на младите хора. 

5. Процесите на ОГГ спазват баланса между разбирането на глобалните въпроси, подтик 
и мотивация за адресирането им и активно включване в конкретни инициативи. Нещо 
повече, тези инициативи също се осмислят, което допълнително допринася за процеса 
на учене. Това се свързва с основна характеристика на неформалното образование за 
балансирано използване на когнитивните, афективните и практическите измерения на 
ученето.

6. ОГГ е процес, който поставя учещия в центъра. Той се изгражда на базата на нуждите, 
интересите и очакванията на младите хора, като същевременно им позволява да 
осмислят своя собствен процес на учене и постиженията си.

7. Подобно на неформалното образование, ОГГ свързва индивидуалното и социалното 
учене. То позволява на младите хора да изграждат своите умения по глобално 
гражданство чрез лично осмисляне и опит, но същевременно да наблюдават 
възприятията на другите, да се учат от и чрез тях и евентуално да променят мнението 
или поведението си.

8. Също като при неформалното образование, ОГГ включва учещите се в определяне на 
учебни цели, като същевременно дава възможност методологията, процесът на учене и 
оценката да са ясни и съгласувани с тях.

9. Неформалното образование и ОГГ поставят силен акцент върху концепцията за 
развитие на умения за учене (learning to learn). Тя изисква от учещия се да бъде наясно с 
начините, по които учи, да планира и оценява своя процес на учене и да извежда поуки 
от различни ситуации и контексти.

Рамка за образование за глобално гражданство с млади хора GlobaLab
Има вече няколко рамки за образование за глобално гражданство, разработени от 
международни организации като ЮНЕСКО, Оксфам и Центърът „Север-Юг“ на Съвета на 
Европа. GlobaLab предлага образователна рамка, която е в синхрон с тези, възприети от 
международната общност на експерти и практици в сферата на глобалното гражданство. Тя 
предлага свой поглед върху образованието за глобално гражданство, базиран на приноса 
на младите хора, позициите на екипа на GlobaLab и други заинтересовани страни относно 
основните характеристики на глобалния гражданин. 

Рамката за образование за глобално гражданство GlobaLab включва комплекс от 
компетенции, които глобалните граждани следва да се стремят да (до)развиват с крайна 
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цел един по-справедлив и устойчив свят. В тази рамка терминът „компетенция“ се разбира 
като комбинация от лични знания, умения, възможности, ценности и начин на мислене, 
които се изискват за изпълнението на дадени дейности и задачи или за демонстрирането 
на конкретно поведение.

Рамката за образование за глобално гражданство GlobaLab представя компетенциите в 
свързани клъстери, за да се добие по-ясна представа за характеристиките на глобалния 
гражданин. 

Самопознание

Глобалните граждани трябва да могат да опишат своята идентичност (култура, начин на 
живот, религия и др.), да оценяват своите силни и слаби страни, както и собственото си 
поведение. Те трябва да са самоуверени, да разбират собствената си ценност, както и да 
могат да разбират и дефинират личната си роля в процесите за глобална промяна. 

Личностно развитие

Личностното развитие е от ключово значение за всеки глобален гражданин. В рамките на 
проекта GlobaLab тук включваме умения за учене (learning to learn), способността да се 
посрещат предизвикателства, да се разпознават и признават собствените грешки. Наред с 
това, търпение1, упорство2 and кураж3 са важни елементи от компетенцията за личностно 
развитие на всеки глобален гражданин. 

Поддържане на взаимоотношения

Глобалните граждани трябва да могат да изграждат и поддържат взаимоотношения с 
различни хора, включително такива от различна среда (култура, език, религия, социален 
статус и др.). Това е задължителна предпоставка за умения за успешна комуникация, 
сътрудничество и разрешаване на конфликти в мултикултурна среда.

Разбиране на глобалните връзки

Глобалните граждани трябва да се интересуват от света. Те трябва да разбират глобалните 
взаимосвързаности, връзките между местните и глобалните реалности и да открият лична 
връзка с глобалните въпроси, които ги интересуват.

Глобалните граждани трябва да могат да изследват контекста, обхвата и причините за 
глобалните проблеми, от които се интересуват. Освен това те трябва да могат да мислят и 
да действат отвъд националните граници, за да могат да приложат това знание.

Ангажираност с равенството и правата на човека

Глобалните граждани трябва да са запознати с правата на човека, както и с организациите, 
структурите и стандартите за тяхната защита. Нещо повече, те трябва да разбират ролята, 
която различни заинтересовани страни играят за гарантиране на равенство и насърчаване 
на уважение към човешкото достойнство. Глобалните граждани трябва също да уважават 
всяко човешко същество, да вярват в равенството, да могат да се отнасят еднакво с 
различните хора, независимо от техния пол, цвят на кожата, вярвания, гражданство и др. 
Да приемат многообразието и да не се страхуват от нещо само защото е различно.

Поставяне под съмнение на стереотипи и предразсъдъци

Глобалните граждани трябва да могат да разбират въздействието, което стереотипите и 

1  Търпение - способността да чакаш или да продължаваш да правиш нещо въпреки трудностите или да 
търпиш неприятности, без да се оплакваш.
2  Упорство - способността да продължиш да правиш нещо въпреки трудности или критики от 
други хора.
3  Кураж - способността да контролираш страховете си.
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Шест стъпки към глобално гражданство

предразсъдъците имат и да намират начин да ги поставят под съмнение. По този начин те могат да се 
научат да се справят със социалното и културното многообразие на обществото. 

Уважение към околната среда

Глобалните граждани трябва да са наясно с ефектите на индивидуалното поведение върху 
околната среда и да се ангажират с идеята за устойчиво развитие.

Критично мислене

Глобалните граждани трябва да имат чувствителност към различните източници на 
информация и да са наясно с начините, по които да стигат до тях. Те трябва да могат да 
оценяват критично, да поставят под въпрос и да обмислят това, което четат, гледат и чуват в 
публичната среда. Това е необходимо, за да могат да формират свое собствено независимо 
мнение и да не се поддават на манипулации от медии и авторитети. 

Поддържане на независимо мнение

Глобалните граждани трябва да могат да формират собствено мнение на базата на 
аргументи, да могат да го изразят, да дебатират и да го защитават. Те трябва да отхвърлят 
екстремистки виждания, да бъдат отворени и да могат да слушат, обмислят и приемат 
различни гледни точки.

Съчувствие

Глобалните граждани трябва да могат да се поставят на мястото на други хора, както и да 
разбират и уважават други перспективи. Те трябва да могат да се отнасят към другите хора 
с чувствителност и състрадание и по същия начин да предприемат действия за глобална 
справедливост. 

Солидарност

Глобалните граждани трябва да имат колективно съзнание и да могат да показват 
солидарност и ангажираност към социалната справедливост чрез собственото си 
поведение. Те трябва да могат да контролират и притъпяват собствения си егоизъм, докато 
предприемат действия в помощ на тези, които са в по-неравностойно положение.

Креативност

Глобалните граждани трябва да могат да мислят „вън от кутията“: да генерират иновативни 
идеи, както и да търсят креативни и нетрадиционни решения. Освен това те трябва да 
могат да вплетат своята креативност в действие.  

Активно участие

Глобалните граждани трябва да имат необходимите умения за активно гражданско участие. 
Те трябва да могат да генерират различни идеи за действие и да поставят приоритети, да 
правят умни и информирани решения, както и да ги изпълняват. Глобалните граждани 
трябва още да могат да си сътрудничат и да споделят задачи и задължения с други на базата 
на споделено доверие. 

Предприемане на действия

Глобалните граждани трябва да са наясно с начините, по които да се противопоставя на 
несправедливости и глобални предизвикателства. Те трябва да имат вярата и мотивацията 
да допринасят към процесите на промяна. Глобалните граждани трябва да ценят 
доброволчеството, да могат да поемат инициатива и да предприемат действия, с които да 
изострят чувствителността на други хора за проблема със социалната справедливост.  



10

Ра
м

ка
 з

а 
об

ра
зо

ва
ни

е 
по

 гл
об

ал
но

 гр
аж

да
нс

тв
о

Подходът на GlobaLab към образованието на глобалните граждани

Образованието за глобално гражданство е процес на активно учене, който се стреми да 
предизвика промени в обществото ни. Той се базира на проблеми и насърчава хората 
да задават въпроси, да осмислят проблеми, които нямат абсолютно точни отговори и 
да разглежда сложността на реални ситуации. Освен това този процес насърчава всеки 
участник в него да предприеме действие за глобална промяна. 

За да образова глобални граждани, които не само разбират реалностите в света, но имат 
и способностите да действат и да постигнат някаква промяна в обществото, GlobaLab 
използва 6-стъпков подход към глобално гражданство, познат също като процеса Get 
Global!, разработен в публикацията “Get Global! Подход, основан на умения, към активно 
глобално гражданство“. Тази концепция за обучителен процес по глобално гражданство 
включва ключови елементи, които трябва да бъдат усвоени от младите хора, за да станат 
те агенти в насърчаването на глобална солидарност и справедливост и да могат да 
предприемат действия за по-справедлив и устойчив свят. 

Този процес е структуриран в 6 основни стъпки. Описанието на всяка стъпка по-долу 
се базира на основните принципи в публикацията Get Global! и вижданията на екипа на 
GlobaLab:

Стъпка 1. Свържи се!

Тази стъпка дава възможности на младите хора да направят връзки между своя живот, 
живота на своята местна общност от една страна, с хора и процеси от различни части 
на света. В тази стъпка младите хора изследват собствените си идентичности в глобален 
контекст, както и своите ценности и начин на мислене спрямо възможността им да 
допринесат за промяна. 

Стъпка 2. Избери въпрос!

Тази стъпка позволява на младите хора да обмислят важни въпроси, влияещи на техния 
живот, да ги сравнят с различни контексти и да преценят важността им на местно и на 
глобално ниво. В тази стъпка младите хора приоритизират и избират един конкретен 
въпрос, който ще се опитат да променят и подобрят със своята инициатива.

Стъпка 3. Проучи повече!

В тази стъпка младите хора имат шанса да изследват по-сериозно основните характеристики на 
избрания конкретен въпрос. Те рисуват една многоаспектна картина на този въпрос, изследват 
неговите причини и последствия, съотнасят ги към своите ценности и начини на мислене. 

Стъпка 4. Търси решения!

Тази стъпка позволява на младите хора да мислят за възможни решения, с които да постигнат 
някаква промяна по избрания от тях въпрос. Те се включват в групов процес за взимане на 
решение, чрез който обмислят възможни начини за действие, обсъждат реалистичността 
им, избират най-добрия вариант и изготвят план за това как да го направя в действителност. 

Стъпка 5. Действай!

В тази стъпка младите хора превръщат плана си за действие в реалност.

Стъпка 6. Осмисли!

В тази стъпка младите хора осмислят своите постижения в процеса на учене за глобално 
гражданство, дискутират резултатите и ефектите от своята инициатива, както и нейната 
устойчивост. 
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Шест стъпки към глобално гражданство

Как 6-стъпковият подход към глобално гражданство се отнася към Рамката за образование 
по глобално гражданство GlobaLab? В таблицата по-долу ще се опитаме да покажем как 
компетенциите, които сме идентифицирали като важни за образоването на глобални граждани, 
са свързани с всяка стъпка от учебния процес, който използваме. Такава категоризация е, 
разбира се, винаги условна, тъй като много от компетенциите в нашата рамка са хоризонтални 
и се отнасят не само към всички шест стъпки към глобално гражданство, но и отвъд тях. 
Въпреки това, тази схема може да ни подскаже как можем по-добре да използваме някои от 
стъпките, за да акцентираме върху развитието на определени компетенции.  

Компетенция Основни характеристики на компетенциите 

6-стъпков подход

Ст
ъп

ка
 1

Ст
ъп

ка
 2

Ст
ъп

ка
 3

Ст
ъп

ка
 4

Ст
ъп

ка
 5

Ст
ъп

ка
 6

Самопознание 

Способност да описвам собствената си идентичност X 
Способност да оценявам личните си силни и слаби страни X X 
Способност да виждам личната си роля в глобалния свят X X X 

Самоувереност X X 
Чувство за собствената си важност X 

Личностно 
развитие

Умения за учене X X X X X X
Умения за справяне с предизвикателства X X

Умения за осъзнаване на собствените си грешки X
Търпение X X X X X X

Постоянство X X
Кураж X

Поддържане 
на взаимо-
отношения

Успешна комуникация X X X
Сътрудничество с други X X X

Разрешаване на конфликти X

Разбиране 
на глобални 
връзки 

Разбиране на глобални взаимозависимости X X
Разбиране на връзката между местното и глобалното X X X

Създаване на лично отношение с глобалното X X X
Умения за изучаване на обхвата и последствията от глобалните 

въпроси X X X

Умения за мислене отвъд националните граници X X X X
Ангажираност 
с равенството 
и правата на 
човека

Разбиране на правата на човека и начините за защита X X
Уважение към всеки човек X X X X

Ангажираност да се отнасям с всеки човек с уважение X X X X
Приемане на различието X X X X

Противопоста-
вяне на 
стереотипи

Разбиране на ефекта от стереотипи и предразсъдъци X X
Умения за поставянето им под съмнение X

Умения за справяне със социални и културни различия X
Уважение към 
околната среда 

Разбиране за ефекта от моето поведение върху околната среда X X
Ангажираност с устойчивото развитие X X X

Критично 
мислене 

Разбиране за различните източници на информация X
Критична оценка и умения за поставяне на някои информации 

под въпрос X

Различаване на манипулация от медии и институции X

Поддържане 
на собствено 
мнение

Умения за изграждане на лично мнение, базирано на аргументи X X X
Умения за изразяване на мнение и дебатиране X X X

Широкоскроеност X X X
Умения за слушане, осмисляне и приемане на различни гледни точки X X X

Съчувствие  
Умения да се поставя на мястото на някой друг X

Умения да се застъпя за справедливост X

Солидарност 

Колективно мислене X X X
Умения за показване на солидарност X

Ангажираност за социална справедливост чрез собственото си поведение X X X X
Умение да се контролира и притъпява собствения егоизъм X X

Креативност  
Умения за измисляне на иновативни решения на проблеми X

Умения за влагане на креативност в различни действия X X

Активно 
участие

Умения за планиране на различни действия и приоритизиране X
Умения за правене на умни и информирани решения X X

Умения за сътрудничество и разпределяне на задачи с други X X

Действие 

Знания за различни начини, по които да се противопоставя на 
несправедливост X X

Мотивация да допринеса за социална промяна X X X
Уважение на доброволчеството X

Умения за поемане на инициатива и въвличането на други X


