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FAMILY CIRCLE 
PROJEKT  
1. Hírlevél 

Üdvözlünk a ‘Family 
Circle’ projekt első 
hírlevelében! 
	
Örömmel	ismertetjük:	
	

• A	‘Family	Circle’	mögött	
meghúzódó	ötletet	

• A	partnerség	tagjait	
• Beszámolót	az	első	nemzetközi	

partner	találkozóról		
 

AZ ÖTLET A PROJEKT MÖGÖTT 
	
A	 „Family	 Circle”	 projekt	 egy	 Erasmus+	 projekt,	
amelyet	 az	 EU	 partnerországok	 közötti	
együttműködés	 keretében	 fejlesztettek	 ki	 és	
amelynek	 célja	 a	 felnőttképzés	 képességeinek	
erősítése.	
A	 marginalizált	 felnőttek	 oktatásba	 és	 képzésbe	
történő	 bevonása	 soha	 nem	 volt	 könnyű.	 A	
FAMILY	 CIRCLE	 projekt	 családi	 tanulási	
megközelítést	 javasol	 a	 körforgásos	 tudatosság	
fokozása	érdekében,	hogy	átfogó	új	megközelítést	
alkalmazzon	a	tanulók	számára.	Azok,	amelyek	az	
oktatás	 hagyományos	 formáit	 használják,	 a	
legújabb	kihívás-alapú	oktatási	elmélet	ismeretein	
alapuló	forrásokkal.	
A	 Family	 Circle	 azt	 szorgalmazza,	 hogy	 olyan	 új	
pedagógiai	gyakorlatokat	hozzanak	létre,	amelyek	
befolyásolják	 a	 felnőttképzés	 nyújtását	 azáltal,	
hogy	 új	 digitális	 tanulási	 eszközök	 révén	
támogatják	a	családi	tanulást.	
A	 projekt	 termékei	 képregények	 lesznek	 a	
fiatalabb	 testvérek	 számára	és	 kihíváson	alapuló	
források	 idősebb	 testvérek	 számára,	 tanulási	
műhelyek	 a	 szülők	 számára,	 hogy	megszerezzék	
tudásukat,	 és	 továbbképzés	 a	 vonalbeli	
felnőttképző	oktatók	számára	folyamatos	szakmai	
fejlődésük	 és	 a	 javasolt	 felhasználás	 támogatása	
érdekében.	életkor	szerinti	médiagazdag	források	
és	az	új	online	tanulási	környezet.	
A	Family	Circle	konzorcium	által	előállított	összes	
termék,	 forrás	 és	 tanfolyam	 nyitott	 oktatási	
forrásként	 elérhető	 lesz	 minden	 érdekelt	 fél	
számára,	minden	partnernyelven.	
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	 1. Nemzetközi 

Projekttalálkozó 
Írországban 

IN IRELAND 

HOL TALÁLSZ 
MEG MINKET? 

Találkozó Virginiában, Írországban 
A	„FAMILY	CIRCLE”	(a	családi	tanulás	a	körkörös	gazdaság	iránti	
igény	megteremtése	érdekében)	projekt	nyitó	konferenciájára	
2019.	szeptember	23–24-én	került	sor	Virginiában	(Írország).	
Az	ülést	a	The	Rural	Hub	vezette,	ír	partnerünk	a	projektben.	
A	 találkozó	 bemutatkozásokkal	 kezdődött,	 amelyet	 minden	
partner	előadott	a	szervezeteikről.	A	koordinátor	bemutatta	a	
projekt	 fejlesztési	 tervét,	 amely	 tartalmazza	 a	 feladatok	
határidejét	 és	 a	 partnerek	 közötti	 munkamegosztást	 is.	 A	
partnerek	megállapodtak	a	közelgő	feladatokban.	

 

	A Partnerség 
A	projektben	6	EU	tagállamból	összesen	6	partner	
vesz	részt:	

o The	Rural	Hub	CLG	(Írország)	
o Storytellme,	Unipessoal	Lda	

(Portugália)	
o LTD	Cardet	(Ciprus)	
o Gastrike	(Svédország)	
o Lancaster	and	Morecambe	(Nagy-

Britannia)	
o Osrodek	Szkoleniowo-Badawczy	

INNEO	(Lengyelország)		
o Pandokrator	(Magyarország)	
o European	Center	for	Quality	OOD	

(Bulgária)	
A	szervezetek	eltérő	jellemzőkkel	és	szakterületekkel	
rendelkeznek,	ami	elősegíti	a	nagyon	hatékony	
együttműködés	kialakítását. 

Ami ezután 
következik… 
 
• A	 következő	 hónapokban	 minden	

partnernek	meg	lesz	a	maga	feladata:	
• A	 The	 Rural	 Hub	 és	 a	 Storytellme	

kezdő	 javaslatot	 állít	 fel	 az	 IO1	
körkörös	 gazdaság	 képregényeire,	
majd	 minden	 partner	 megkezdi	 az	
erőforrások	 fejlesztését	 tematikus	
megközelítések	szerint;		

• Minen	 partner	 kidolgozza	 az	 IO2	
WebQuests	 kihívásainak	
összefoglalóját;	

• Újra	 találkozunk	 2020.	 Márciusában	
Portugáliában,	 hogy	 a	 projekt	
következő	lépéseit	megtárgyaljuk.	

 

Látogass	el	weboldalunkra:	
www.pandokrator.eu 
Likeold	Facebook	oldalunkat:	

https://www.facebook.com/Ci
rcularFamilyEconomy/ 


