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FAMILY CIRCLE 
2ο  

Ενημερωτικό 
Δελτίο 

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ 2ο  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “FAMILY 
CIRCLE”! 
 

Εδώ θα μάθετε περισσότερα για: 

 Την πρόοδο της δουλειάς μας σχετικά 

με το έργο. 

 Τη 2η διεθνή συνάντηση των 

συνεργατών μας. 

 Τα παραδοτέα του έργου μας. 
 

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ; 
 

Το πρώτο μέρος της δουλειάς μας στο έργο 

FAMILY CIRCLE, είναι η δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού για τα παραδοτέα IO1, 

IO2 και IO3. 

 

Το 1ο παραδοτέο είναι η δημιουργία μιας 

συλλογής 12 ιστοριών κόμικ για παιδιά. 

Το 2ο  παραδοτέο του έργου είναι η ανάπτυξη 

32 διαδικτυακών εξερευνήσεων. 

Το 3ο παραδοτέο είναι τα σχέδια μαθήματος 

εργαστηρίου και η εισαγωγική εκπαίδευση 

για γονείς. 

 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.... 

Στους επόμενους μήνες, η κοινοπραξία μας 

σχεδιάζει να: 

 συνεχίσει να εργάζεται στην ανάπτυξη 

των παραδοτέων του έργου. 

 δημιουργήσει ένα δυναμικό ψηφιακό 

περιβάλλον μάθησης με άμεση 

πρόσβαση απ’ όλους τους 

ενδιαφερόμενους στο εκπαιδευτικό 

υλικό.  

 οργανώσει την επόμενη συνάντηση των 

μελών στις 10-11 Σεπτεμβρίου στη 

Βουδαπέστη για τη συζήτηση των 

επόμενων στόχων του έργου. 
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2η ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ 

 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ 
ΒΡΕΙΤΕ; 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑ, 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Οι συνεργάτες του έργου “Family Circle” 

συναντήθηκαν στις 5 και 6 Μαρτίου 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι οργανωτές 

Η 2η διεθνες συνάντηση οργανώθηκε από τους 

συνεργάτες μας στην Πορτογαλία, συγκεκριμένα από 

τον οργανισμό StoryTellme. 

 

Ο StoryTellme είναι ενας οργανισμός που εδρεύει στη 

Πορτογαλία. Η αποστολή του οργανισμού είναι η 

δημιουργία χώρων μάθησης όπου οι μαθητές θα 

αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις και θα 

αναπτύσουν τις ικανότητες τους αντί απλά να 

ακολουθούν υποδείξεις. 

 

Ο οργανισμός έχει αναπτύξει πρωτοποριακά θέματα 

μέσω εικονογραφημένων ιστοριών/κομικ ή 

αφήγησεων, παραγωγή πολυμέσων και ανάπτυξη 

διαφόρων τεχνικών. 

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας 

www.familycircleproject.eu 

και ακολουθήστε μας στο 

https://www.facebook.com/

CircularFamilyEconomy/ 

Η 2η συνάντηση ξεκίνησε με μια 

σύντομη εξέταση του τι έχει γίνει μέχρι 

τώρα στο έργο – παραδοτέα, στόχοι, 

χρονοδιάγραμμα και γενική ανάπτυξη 

του έργου. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε το 

εκπαιδευτικό υλικό που έχει 

αναπτυχθεί απο τους συνεργάτες του 

έργου κατά τους προηγούμενους 

μήνες.  

Αρχικά, οι συνεργάτες ανέλυσαν και 

συζήτησαν το 1ο παραδοτέο του έργου, 

τη συλλογή των 12 ιστοριών κόμικ. Στη 

συνέχεια, παρουσιάστηκε ένα πρώτο 

πλαίσιο όσο αφορά την ανάπτυξη των 

διαδικτυακών εξερευνήσεων, 2ο 

παραδοτέο. Επίσης οι συνεργάτες 

συζήτησαν το πλαίσιο που αφορά τα 

εισαγωγικά εκπαιδευτικά εργαστήρια 

για γονείς και συμφώνησαν στη δομή 

και στη λειτουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του έργου.  

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα 

διαδικαστικά και τα τεχνικα θέματα, 

όπως και η  γενική διαχείριση του 

έργου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με 

το διαχωρισμό καθηκόντων και τη 

θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων.   

 


