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PROJEKT 
FAMILY CIRCLE 

NYHETSBREV 1 
VÄLKOMMEN TILL DET 
FÖRSTA NYHETSBREVET 
OM PROJEKTET “FAMILY 
CIRCLE”! 
 

Vi berättar gärna för dig om: 

 

 Idéen bakom ”FAMILY CIRCLE” 

projektet 

 Våra samarbetspartners  

 Det första internationella 

projektmötet 
 

IDÉEN BAKOM PROJEKTET 
 

FAMILY CIRCLE är ett Erasmus+ projekt som är 

utformat inom ramen för samarbetet mellan EU 

och som syftar till att stärka resurserna inom 

utbildning av familjer och intresserade vuxna. 

Uppgiften att engagera vuxna i utbildning har 

aldrig varit lätt. Projektet FAMILY CIRCLE 

föreslår ett tillvägagångssätt för familjelärande 

med tanken att främja medvetenhet om 

cirkulärekonomi för att locka barn och 

ungdomar genom att använda en inspirerande 

och enkel form av strategi. En strategi som 

använder de traditionella utbildningsmetoder 

men försöker kombinera dessa med ny teknik. 

Vad FAMILY CIRCLE vill göra är att ta fram nya 

pedagogiska verktyg som kan stödja 

familjelärande genom nya digitala arbetssätt 

Projektets resultat kommer att vara 

serietidningar för yngre syskon och 

utmaningsbaserade uppgifter för äldre syskon. 

Även workshops för föräldrar som kan 

vidareutveckla sin kunskapsnivå och för lärare 

för att stödja deras utveckling och kunna 

använda de framtagna lärande paketet online.  

All kursutrustning som skapas av FAMILY 

CIRCLE projektet kommer att finnas tillgängliga 

som öppna utbildningsresurser för alla 

intresserade på alla partnerspråk.  
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 FÖRSTA 
PROJEKTMÖTET 

PÅ IRLAND 

VAR KAN DU 
HITTA OSS? 

MÖTE I VIRGINIA, IRLAND 

Startmötet för projektet inom ramen för "FAMILY CIRCLE" 

(Family Learning To Drive Demand for A Circular 

Economy) ägde rum i Virginia (Irland) den 23 och 24 

september 2019. Mötets värd var The Rural Hub, vår 

irländska partner i projektet. 

Mötet inleddes med ett välkomnande följt av alla partners 

som presenterade sina organisationer. Koordinatorn 

presenterade projektutvecklingsplanen samt en att-göra-

lista med uppgifter och en arbetsfördelning mellan 

partners. En gemensam överenskommelse har godkänts 

för kommande aktiviteter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARBETSPARTNERS 

Projektet är utvecklat av samarbetspartners från 

åtta olika EU-länder. 

o The Rural Hub CLG (Irland) 

o Storytellme, Unipessoal Lda 

(Portugal) 

o LTD Cardet (Cypern) 

o Gästrike återvinnare (Sverige) 

o Lancaster and Morecambe (UK) 

o Osrodek Szkoleniowo-Badawczy 

INNEO (Polen)  

o Pandokrator (Ungern) 

o European Center for Quality OOD 

(Bulgarien) 

Organisationerna har olika egenskaper och 

specialiserade områden, vilket hjälper till att 

utveckla ett mycket effektivt samarbete. 
 

KOMMER SNART… 
 
• Under de följande månaderna har varje 

partner en konkret uppgift att göra: 

• The Rural Hub och Storytellme kommer 

att lägga fram ett förslag att göra 

serietidningar om cirkulär ekonomi där 

varje partner arbetar tematiskt för att 

vidareutveckla idéerna; 

• Varje partner kommer att ta fram ett 

kompendium av Web-baserade 

utmaningar;  

• Vi träffas igen i Portugal i mars 2020 för 

att diskutera nästa steg i projektet. 
 

Besök vår hemsida: 

https://familycircleproject.eu/ 

och gå med i vår Facebookgrupp: 

https://www.facebook.com/Circular

FamilyEconomy/ 

https://familycircleproject.eu/

