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VÄLKOMMEN TILL DET
ANDRA NYHETSBREVET
OM PROJEKTET
“FAMILY CIRCLE”!
Du kommer få veta mer om:
• Framstegen i arbetet angående
FAMILY CIRCLE projektet.
• Om det andra transnationella mötet
• Projektets resultat

KOMMANDE…

VAD HAR VI GJORT?

Under de kommande månaderna planerar

Den första delen av arbetet i FAMILY CIRCLEprojektet är att skapa pedagogiskt innehåll för
de olika delarna i IO1, IO2 och IO3.

projektet Family Circle att:
•

Fortsätta arbetet med att utveckla
projektets resultat.

•

Skapa en dynamisk inlärningsmiljö som
ges online och som ger en omedelbar
åtkomst till allt producerat material.

•

Nästa möte blir den 10–11 september i
Budapest Ungern för att diskutera
projektets nästa steg.

Den första “Intellectual Output” är ett bibliotek
med 12 serietidningar för yngre barn.
Den andra “Intellectual Output” är ett
kompendium på 32 webquiz-utmaningar.
Den tredje “Intellectual Output” är en utbildning
för föräldrar med workshop, förslag på lektioner
och tips på övningar.
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Det andra transnationella
projektmötet i Portugal

Det andra projektmötet inleddes med
en kort genomgång av schema, mål,
projektets resultat och utvecklingen i
övrigt.
På

Möte i Lissabon, Portugal

mötet

diskuterades

det

om

materialet som utvecklats av partners i

Representanter i FAMILY CIRCLE-projektet träffades för det
andra gränsöverskridande partnermötet den 5–6 mars 2020.

FAMILY

CIRCLE

under

tidigare

månader.
Först

analyserade

och

diskuterade partners IO1, bestående
av

12

serietidningar.

Därefter

presenterade projektet ett förslag på
ett

ramverk

för

utvecklingen

av

Webquiz utmaningarna.
Sedan diskuterades ramarna
för olika workshops och vi enades om
funktionaliteten för plattformen för
webb-inlärning.
Dessutom
konsortiet
tekniska-

diskuterade

administration
och

och

ledningsfrågor

för

projektet. Mötet avslutades med tydlig
arbetsfördelning mellan partners och
fastställande

av

tidsfrister

för

kommande månader.

VÄRDPARTNER
Det andra transnationella projektmötet I FAMILY CIRCLEprojektet anordnades av den portugisiska partnern –
StoryTellme.
StoryTellme är ett företag baserat i Lissabon, Portugal.
Organisationens huvuduppgift är att skapa lärandemiljöer
där eleverna utmanas snarare än styrs och till att stimulera,
motivera och utveckla sina färdigheter.
StoryTellme
illustrerade

utvecklar

nyskapande

berättelser

eller

koncept

genom

serietidningar,

multimediaproduktion och teknisk utveckling.

Var kan du
hitta oss?
Besök vår webbplats:
www.familycircleproject.eu
och gå med på vår
Facebooksida:
https://www.facebook.com/
CircularFamilyEconomy/
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