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ПРОЕКТ  
FAMILY CIRCLE  

БЮЛЕТИН 1 
 
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С 
ПЪРВИЯ 
ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ 
“FAMILY CIRCLE”! 
 

С удоволствие Ви представяме: 

 Идеята зад проект FAMILY 

CIRCLE 

 Членовете на консорциума 

 Първа партньорска среща по 

проекта 
 

ИДЕЯТА  
 

 

Проект „Семейно обучение за преминаване към 

кръгова икономика - FAMILY CIRCLE” се изпълнява 

по програма Еразъм +, разработен в рамките на 

сътрудничеството в ЕС, което има за цел да 

укрепи възможностите за образование за 

възрастни. 

Ангажирането на маргинализирани възрастни в 

образование и обучение никога не е била лесна 

задача. Проектът FAMILY CIRCLE предлага семеен 

подход за обучение, за да се повиши 

осведомеността за кръговата икономика за 

привличане на обучаеми чрез използване на 

цялостно нов подход, който използва както 

традиционните форми на обучение, така и 

ресурси от най-новата образователна теория, 

базирана на предизвикателства. 

Това, което FAMILY CIRCLE предлага, е да се 

създадат нови педагогически практики, които да 

повлияят на обучението за възрастни, като се 

подкрепи семейното обучение чрез цифрови 

инструменти. 

Резултатите от проекта ще бъдат комикси за по-

малките, базирани на предизвикателства ресурси 

за юношите, учебни семинари за родители за 

изграждане на техните знания, както и обучение 

за обучители на възрастни, за да се подкрепи 

непрекъснатото им професионално развитие и 

използването на предложените материали, богати 

на медийни ресурси, съобразени с нуждите на 

всяка възрастова група и новите онлайн среди за 

обучение.  

Всички продукти, ресурси и курсове по проект 

FAMILY CIRCLE, ще бъдат достъпни като Отворени 

образователни ресурси за всички заинтересовани 

страни, на всички езици на партньорите. 



 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflect only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

 
 
 
ПЪРВА 
ПАРТНОРСКА 

СРЕЩА В ИРЛАНДИЯ 

КЪДЕ МОЖЕ ДА 

НИ НАМЕРИТЕ? 

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проектът се изпълнява съвместно от осем 

организации от осем европейски държави: 

  

o The Rural Hub CLG (Ирландия) 

o Storytellme, Unipessoal Lda (Португалия) 

o LTD Cardet (Кипър) 

o Gastrike atervinnare (Швеция) 

o Lancaster and Morecambe College 

(Великобритания) 

o Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (Полша)  

o Pandokrator (Унгария) 

o Европейски център за качество ООД (България) 

 

Всички партньори притежават различни експертиза 

и дейности, което ще допринесе за успешното и 

качествено изпълнение на проекта. 

КАКВО ПРЕДСТОИ… 
През първите месеци на проектно 

изпълнение всеки партньор има 

конкретна задача:  

 The Rural Hub и Storytellme ще 

създадат стойностно 

предложение за първия 

интелектуален продукт Комикси 

за кръгова икономика, а всеки 

партньор ще разработи ресурси 

на определена тема;  

 Всеки партньор ще допринесе за 

създаването на компендиум от 

уеб-базирани предизвикателства 

в рамките на ИП2; 

 Следващата среща ще бъде в 

Португалия през март 2020, за да 

се обсъди напредъка и 

следващите стъпки по проекта. 
 

ВИРДЖИНИЯ, ИРЛАНДИЯ 23-24.09. 

Откриващата среща по проект “FAMILY CIRCLE” 

(Семейно обучение за преминаване към кръгова 

икономика) се състоя в гр. Вирджиния, Ирландия на 23-

ти и 24-ти септември 2019 г. Домакини бяха нашите 

ирландски партньори  - The Rural Hub.  

Срещата започна с приветствие, последвано от 

представяне на всички партньорски организации. 

Координаторът представи план за развитие на проекта, 

включващ планиране на предстоящите задачи, 

отговорности и крайни срокове на изпълнение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Посетете нашия сайт: 

https://familycircleproject.eu/ 

и ни последвайте във Фейсбук: 

https://www.facebook.com/Circular

FamilyEconomy/ 


