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NEWSLETTER 1 
PROJEKTU 

FAMILY CIRCLE 
WITAMY W PIERWSZYM 
NEWSLETTERZE 
PROJEKTU "FAMILY 
CIRCLE” 
 

Cieszymy się, że możemy Ci o 

tym opowiedzieć: 

 

 Idea przyświecająca projektowi 

FAMILY CIRCLE 

 Członkowie naszego konsorcjum 

 Pierwsze międzynarodowe 

spotkanie partnerów  
 

IDEA STOJĄCA ZA PROJEKTEM 
 

FAMILY CIRCLE to projekt Erasmus+, którego 

celem jest wzmocnienie zdolności w zakresie 

kształcenia dorosłych. Zadanie angażowania 

zmarginalizowanych dorosłych w kształcenie i 

szkolenie nigdy nie było łatwe. Projekt FAMILY 

CIRCLE proponuje podejście oparte na 

rodzinym uczeniu się w celu promowania 

świadomości na temat gospodarki cyrkulacyjnej, 

aby przyciągnąć uczących się poprzez 

zastosowanie kompleksowego, nowego 

podejścia, które wykorzystuje tradycyjne formy 

edukacji z zasobami opartymi na najnowszej 

teorii edukacyjnej opartej na wyzwaniach. 

FAMILY CIRCLE proponuje opracowanie nowych 

praktyk pedagogicznych, które mają wpływ na 

kształcenie dorosłych poprzez wspieranie 

uczenia się rodziny za pomocą nowych 

cyfrowych narzędzi nauczania.  

Rezultatem projektu będą Komiksy dla 

młodszego rodzeństwa oraz oparte na 

wyzwaniach zasoby dla starszego rodzeństwa, 

warsztaty edukacyjne dla rodziców w celu 

budowania wiedzy oraz szkolenie w miejscu 

pracy dla nauczycieli dorosłych w celu wsparcia 

ich ciągłego rozwoju zawodowego oraz 

wykorzystania przez nich proponowanych, 

bogatych w media zasobów oraz nowych 

środowisk uczenia się online. 

Wszystkie produkty, zasoby i oprogramowanie 

wyprodukowane przez konsorcjum FAMILY 

CIRCLE będą dostępne jako otwarte zasoby 

edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych 

stron, we wszystkich językach partnerów. 
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 1-SZE 
MIĘDZYNARODOWE 
SPOTKANIE 
W IRLANDII 

GDZIE NAS 

ZNAJDZIESZ? 

SPOTKANIE W VIRGINII, IRLANDIA. 

Spotkanie inaugurujące projekt "FAMILY CIRCLE" (Family 

Learning To Drive Demand for A Circular Economy) odbyło 

się w Virginii (Irlandia) w dniach 23 i 24 września 2019 

roku. Gospodarzem spotkania był The Rural Hub, nasz 

irlandzki partner w projekcie.  

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez wszystkich 

partnerów prezentujących swoje organizacje. Koordynator 

przedstawił plan rozwoju projektu wraz z terminami realizacji 

zadań i podziałem pracy pomiędzy partnerami. Partnerzy 

uzgodnili wszystkie nadchodzące działania.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSTWO 

Projekt jest opracowywany przez ośmiu partnerów 

z ośmiu różnych krajów UE:  

o The Rural Hub CLG (Irlandia) 

o Storytellme, Unipessoal Lda 

(Portugalia) 

o Cardet (Cypr) 

o Gastrike (Szwecja) 

o Lancaster & Morecambe College 

(UK) 

o INNEO (Polska) 

o Pandokrator (Węgry) 

o Europejskie Centrum Jakości OOD 

(Bułgaria) 

Organizacje mają różne cechy i dziedziny 

specjalizacji, co pomaga rozwijać bardzo efektywną 

współpracę. 

CO DALEJ.... 

 
 W ciągu kolejnych miesięcy każdy z 

partnerów ma przed sobą konkretne 

zadanie do wykonania: 

 Rural Hub i Storytellme przedstawią 

propozycję wartości dla Komiksu 

Family Circle IO1, a następnie każdy 

z partnerów rozpocznie rozwój 

zasobów zgodnie z podejściem 

tematycznym;  

 Każdy z partnerów opracuje 

kompendium webquestów dla IO2; 

 Ponownie spotykamy się w Portugalii 

w marcu 2020 r. w celu omówienia 

kolejnych etapów projektu. 
 

Odwiedź naszą stronę internetową: 

https://familycircleproject.eu/ i 

dołączyć do naszej strony na 

Facebooku: 

https://www.facebook.com/Circular

FamilyEconomy/ 

https://familycircleproject.eu/

