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ПРОЕКТ 
FAMILY CIRCLE 

БЮЛЕТИН 2 

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

Можете да научите за: 

 Напредъка в изпълнението на 

проект FAMILY CIRCLE 

 Втората партньорска среща по 

проекта 

 Проектните продукти 
 

КАКВО Е ПОСТИГНАТО ДО СЕГА? 
 

Работата по проект FAMILY CIRCLE започна 

със създаването на съдържание по 

интелектуални продукти (ИП) 1, 2 и 3. 

 

Първият интелектуален продукт е библиотека 

от 12 комикса за деца на възраст от 6 до 12 

години. 

Втори интелектуален продукт представлява 

компилация от 32 уеб предизвикателства. 

Третият интелектуален продукт е материали 

за семинари и групови упражнения, 

насочени към родители и/или настойници. 

 

КАКВО ПРЕДСТОИ… 

През предстоящите месеци консорциумът 

ще:  

 продължи да разработва 

интелектуалните продукти на проекта 

 създаде динамична онлайн среда за 

обучение, която да осигури лесен 

достъп до всички разработени 

материали 

 се срещне отново на 10-11 септември 

2020 г. в Будапеща, Унгария, за да 

обсъди следващите стъпки. 
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2-ра 
ТРАНСНАЦИОНАЛНА 
ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА 

В ПОРТУГАЛИЯ 

КЪДЕ ДА НИ 

НАМЕРИТЕ? 

СРЕЩА В ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ 

Представители на партньорските организации по проект 

FAMILY CIRCLE се срещнаха за втори път на 5-ти и 6-ти 

март 2020 година.  2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЬОРЪТ - ДОМАКИН 

Втората транснационална партньорска среща по 

проект Family Circle беше организирана от 

португалския партньор – StoryTellme. 

 

StoryTellme е компания, базирана в Лисабон, 

Португалия. Тяхна основна мисия е да създават 

обучителни инструменти, чрез които обучаемите да се 

чувстват предизвикани вместо водени, стимулирани и 

мотивирани, за да развиват своите умения. 

 

StoryTellme разработва оригинални концепции чрез 

илюстрирани истории, комикси, мултимедийни 

продукти и технологични решения. 

Посетете нашия уебсайт: 

www.familycircleproject.eu 

и последвайте нашата 

Фейсбук страница: 

https://www.facebook.com/

CircularFamilyEconomy/ 

Втората партньорска среща започна 

с кратък преглед на проекта - 

интелектуални продукти, цели, 

график и общо развитие. Срещата 

бе изпълнена с дискусии относно 

материалите, разработени от 

партньорството на FAMILY CIRCLE 

през предходните месеци. 

 

Първо, партньорите анализираха и 

обсъдиха ИП1, състоящ се от 12 

комикса. След това беше 

представено предложението за 

структура и насоки за разработване 

на уеб предизвикателствата (ИП2).  

 

На следващо място, партньорите 

обсъдиха работата по семинарите и 

груповите упражнения за родители 

или настойници и договориха 

функционалностите на платформата 

за електронно обучение.  

 

Освен това консорциумът обсъди 

административните, техническите и 

управленските въпроси по проекта. 

Срещата бе завършена с ясно 

разделение на задачите между 

партньорите и определяне на 

срокове за следващите месеци. 

 


