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PROJEKT 
FAMILY CIRCLE 
NEWSLETTER 2 

WITAMY W DRUGIM 
NEWSLETTERZE 
PROJEKTU "FAMILY 
CIRCLE"! 
 

Dowiesz się o tym więcej: 

• Postępy prac partnerów w zakresie 

projektu FAMILY CIRCLE 

• Drugie Międzynarodowe Spotkanie 

Partnerów  

• Rezultaty projektu 
 

CO ZOSTAŁO ZROBIONE? 
 

Pierwszą częścią pracy w ramach projektu 

FAMILY CIRCLE jest tworzenie treści 

edukacyjnych dla zasobów IO1, IO2 i IO3. 

 

Pierwszy Rezultat to biblioteka 12 komiksów dla 

młodszych dzieci. 

Drugi Rezultat projektu to Kompendium 32 

wyzwań WebQuest. 

Trzeci Rezultat to Warsztatowe Plany Lekcyjne, 

oraz Szkolenie Indukcyjne dla rodziców. 

 

CO DALEJ... 

W najbliższych miesiącach partnerstwo 

planuje: 

• kontynuować prace nad rozwojem 

intelektualnych wyników projektu 

• stworzyć dynamiczne, internetowe 

środowisko nauki, które zapewni 

natychmiastowy dostęp do wszystkich 

produkowanych zasobów.  

• spotkać się ponownie w dniach 10-11 

września w Budapeszcie na Węgrzech, 

aby omówić kolejne etapy projektu. 



 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie stanowi potwierdzenia treści, które odzwierciedlają jedynie autorów, a Komisja 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-GIE SPOTKANIE 
PARTNERÓW 
W PORTUGALII 

GDZIE NAS 
ZNALEŹĆ? 

SPOTKANIE W LIZBONIE, 
PORTUGALIA 

Członkowie Projektu FAMILY CIRCLE spotkali się na Drugim 

Spotkaniu Partnerów w dniach 5-6 marca 2020 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER PRZYJMUJĄCY 

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektu Family Circle 

zostało zorganizowane przez portugalskiego partnera - 

StoryTellme. 

 

StoryTellme jest firmą z siedzibą w Lizbonie, w Portugalii. 

Główną misją organizacji jest tworzenie środowiska 

uczenia się, w którym uczniowie stają przed wyzwaniem, a 

nie są kierowani, stymulowanie motywacji i rozwijanie 

swoich umiejętności. StoryTellme rozwija oryginalne 

koncepcje, ilustrowane historie/komiksy lub opowiadanie 

historii, produkcję multimedialną i rozwój techniczny. 

Odwiedź naszą stronę 

internetową: 

www. familycircleproject.eu 

i dołączyć do naszej strony na 

Facebooku: 

https://www.facebook.com/

CircularFamilyEconomy/ 

Drugie spotkanie projektowe 

rozpoczęło się od krótkiego przeglądu 

projektu - wyników intelektualnych, 

celów, harmonogramu i ogólnego 

rozwoju. Spotkanie zostało 

wypełnione dyskusjami na temat 

zasobów opracowanych przez 

partnerstwo FAMILY CIRCLE w 

poprzednich miesiącach.  

Po pierwsze, partnerzy 

przeanalizowali i omówili IO1 projektu, 

który składa się z 12 komiksów. 

Następnie, partnerzy przedstawili 

projekt ram dla rozwoju WebQuests 

Challenges. Następnie partnerzy 

omówili ramy dotyczące Warsztatów 

Indukcyjnych/warsztatów dla 

rodziców oraz uzgodnili 

funkcjonalność platformy e-learning.   

Dodatkowo, konsorcjum 

omówiło kwestie administracyjne, 

techniczne i zarządcze projektu.  

Spotkanie zakończyło się jasnym 

podziałem zadań pomiędzy 

partnerami i ustaleniem terminów. 


