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Οικογενειακός 
Κύκλος  

Ενημερωτικό Δελτίο 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ "ΚΥΚΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ"! 
 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

ενημερώσουμε για: 

 

•  Την  ιδέα πίσω από το έργο ΚΥΚΛΙΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (FAMILY CIRCLE) 

• Τα Μέλη της Κοινοπραξίας μας 

• Την  πρώτη διεθνή συντονιστική  συνάντηση 

του έργου 

Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
Το έργο «ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» είναι ένα 

πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο  έχει ως 

στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. 

Η συμμετοχή περιθωριοποιημένων ενηλίκων 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση δεν 

ήταν ποτέ εύκολο. Το έργο προτείνει μια 

προσέγγιση οικογενειακής μάθησης για την 

προώθηση της ευαισθητοποίησης της 

κυκλικής οικονομίας. Παντρεύουμε 

παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης με  

πόρους ενημερωμένους από τις πιο 

πρόσφατες εκπαιδευτικές θεωρίες. 

 

 

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι βιβλία 

Comic για νεαρά αδέλφια, Διαδικτυακές 

Εξερευνήσεις (WebQuests) για μεγαλύτερα 
αδέλφια, εργαστήρια μάθησης για τους 

γονείς και  ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση 

εκπαιδευτών. Όλα τα προϊόντα, οι πόροι 
και τα μαθήματα που παράγονται από την 

κοινοπραξία του έργου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

θα είναι διαθέσιμα ως Ανοικτοί 

Εκπαιδευτικοί Πόροι σε κάθε 

ενδιαφερόμενο, σε όλες τις γλώσσες των 

εταίρων. 
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1ο Διεθνή Συνάντηση 

στην Ιρλανδία 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ? 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 

Η πρώτη συνάντηση για το πλαίσιο του έργου 

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» (Family Learning To Drive 

Demand for a Circular Economy) πραγματοποιήθηκε στις 

23 και 24 Σεπτεμβρίου 2019. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στο Rural Hub , του Ιρλανδού 

εταίρου μας στο έργο. 

 

Η συνάντηση ξεκίνησε σε ένα φιλόξενο κλίμα, και 

κατόπι οι συνεργάτες εισήγαγαν τις οργανώσεις τους. 

Ο συντονιστής του έργπθ παρουσίασε το σχέδιο 

δράσεων, περιλαμβανομένων των προθεσμιών, των 

καθηκόντων και του καταμερισμού της εργασίας 

μεταξύ των εταίρων. Οι εταίροι συμφώνησαν σε όλες 

τις επερχόμενες δραστηριότητες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι Συνεργάτες 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από 6 οργανισμούς 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση:  

o The Rural Hub CLG (Ιρλανδία) 

o Storytellme, Unipessoal Lda 

(Πορτογαλλία) 

o LTD Cardet (Κύπρος) 

o Gastrike (Σουηδία) 

o Lancaster and Morecambe (Η.Β.) 

o Osrodek Szkoleniowo-Badawczy 

INNEO (Πολωνία)  

o Pandokrator (Ουγγαρία) 

o European Center for Quality OOD 

(Βουλγαρία) 

Ο κάθε οργανισμός έχει πολύ διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και τομείς εξειδίκευσης, κάτι 

που βοηθά να αναπτυχθούμε συνεργατικά!  

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ… 
 

Στους επόμενους μήνες, ο καθένας 

μας έχει συγκεκριμένο καθήκον να 

εφαρμόσει: 

• Το Rural Hub και το Storytellme θα 

παρουσιάσουν μια πρόταση για τα 

κόμιξ και ο καθένας θα ξεκινήσει την 

ανάπτυξη των πόρων 

ακολουθώντας τις θεματικές 

προσεγγίσεις που επέλεξε 

• Κάθε εταίρος θα αναπτύξει την 

περίληψη για τις Διαδικτυακές 

Εξερευνήσεις που θα αναπτύξει 

• Θα συναντηθούμε ξανά στην 

Πορτογαλία το Μάρτιο του 2020 για 

να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα 

του έργου. 

 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

https://familycircleproject.eu/  

και ακολουθήστε μας στο Facebook: 

https://www.facebook.com/Circular

FamilyEconomy/ 

https://familycircleproject.eu/

