FAMILY CIRCLE
PROJEKT
2. Hírlevél
ÜDVÖZLÜNK A “FAMILY
CIRCLE” PROJEKT 2.
HÍRLEVELÉBEN!
Amiről a hírlevélben olvashatsz:
• A
partnerek
által
elvégzett
munkafázisokról
• A
második
nemzetközi
projekttalálkozóról
• A projekt termékeiről

AMI KÖVETKEZIK…

MI TÖRTÉNT EDDIG?

Tervek az elkövetkező hónapokra:
• További munka a projekt szellemi
termékein
• Egy dinamikus online tanulási közeg
létrehozása,
ahol
minden
projekttermékhez hozzá lehet férni
• A
következő
nemzetközi
projekttalálkozó, ahol a projektmunka
következő
lépései
lesznek
a
középpontban (Szeptember 10-11,
Budapest)

A Family Circle projekt megvalósításában az első
lépések az IO1, IO2 és IO3 szellemi termékek
kidolgozása.
Az első szellemi termék egy 12 részből álló
képregénysorozat gyerekeknek.
A második szellemi termék egy 32 részes
WebQuest kihívás.
A hrmadik szellemi temrék tartalmaz Workshop
óraterveket, Tipp-lapokat és bevezető tréninget a
szülőknek.
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2. NEMZETKÖZI
PROJEKTTALÁLKOZÓ
PORTUGÁLIÁBAN
TALÁLKOZÓ LISSZABONBAN
2020. március 5-6-án a Family Circle projekt partnerei második
alkalommal találkoztak, ezúttal Lisszabonban, Portugáliában.

A második projekttalálkozó a projekt
rövid áttekintésével indult – szellemi
termékek, célok, ütemterv és általános
fejlesztés.
A találkozón megvitatták a FAMILY
CIRCLE partnerség által az előző
hónapokban kidolgozott erőforrásokat.
Először a partnerek elemezték és
megvitatták a projekt első szellemi
termékét (IO1), amely 12 képregényből
áll. Ezután a partnerség benyújtotta a
WebQuests Challenges fejlesztési
keretének tervezetét. Ezután a
partnerek megvitatták az Indukciós
műhelyek / szülők műhelyének keretét
és megállapodtak az e-tanulási
platform funkcionalitásáról.
Ezenkívül a konzorcium megvitatta a
projekt adminisztratív, technikai és
irányítási kérdéseit. A találkozót a
feladatok világos elosztása és a
következő
hónapokra
vonatkozó
határidők véglegesítése után fejezték
be.

A VENDÉGLÁTÓ PARTNER
A Family Circle projekt második nemzetközi találkozóját a
portugál partner, a StoryTellme szervezte.
A StoryTellme egy lisszaboni székhelyű, portugál cég. A
szervezet fő küldetése olyan tanulási környezet létrehozása,
amelyben a hallgatókat inkább kihívások elé állítják, mint
irányítják, ösztönzik a motivációt és fejlesztik készségeiket.
A StoryTellme eredeti koncepciókat, illusztrált történeteket /
képregényeket vagy meséket, multimédiás produkciót és
műszaki fejlesztéseket dolgoz ki.

HOL ÉRHETSZ
EL MINKET?
Látogass el weboldalunkra:
www.familycircleproject.
eu
vagy kövess minket Facebookon:
https://www.facebook.com
/CircularFamilyEconomy/
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