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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ТРЕТИЯ 

ИНФОРМАЦИОНЕН 

БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ 

“FAMILY CIRCLE”! 

В този брой ще ви разкажем какво е 

постигнато, както предстои, като ще 

наблегнем на успешното виртуално 

обучение! 
 

КАКВО Е ПОСТИГНАТО ДО СЕГА? 
 

Разработен е пакет от обучителни материали, 

подходящ за всички възрасти, с който да се 

развият познанията за кръговата икономика на 

цялото семейство: 

- Комплект от 12 тематични комикса за по-

малките деца;   

- Сборник с уеб предизвикателства (WebQuest) 

обучителни материали за младежи от 13 до 25 

години; 

- Серия от учебни планове за семинари, съвети 

и въвеждащо обучение за повишаване на 

осведомеността на родители и настойници; 

- Обучителна програма и Наръчник за 

обучители на възрастни; 

- Модерна онлайн среда за обучение, 

съдържаща всички обучителни материали. 

КАКВО ПРЕДСТОИ… 

През предстоящите месеци консорциумът 

ще: National in-service-training 

 Организира национални обучения за 

обучители;  

 Ще завърши обучителната програма на 

проект Family Circle; 

 Ще организира национални събития и 

финална конференция.  
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C1 Virtual Training 

КЪДЕ ДА НИ 

НАМЕРИТЕ? 

В периода 24 – 26 ноември 2020 г. в рамките на проект 

Family Circle беше организирано Виртуално обучение 

за 16 обучители на възрастни от всички партньорски 

държави, чийто домакин беше Lancaster & Morecambe 

College.  

През първият ден обучителите се запознаха с проект 

Family Circle и концепцията за кръгова икономика 

благодарение на координатора Gastrike Atervinnare. 

Освен това участниците имаха възможност чрез 

групови занимания, водени от StoryTellme и The Rural 

Hub, да разгледат и обсъдят комиксите, които 

представят важни теми за деца между 6 и 12 години.  

Cardet направи виртуална обиколка на онлайн 

платформата за обучение, като представи всички 

нейни елементи и функционалности, както и къде и как 

са достъпни обучителните материали.  

През вторият ден на обучението PANDOKRATOR 

въведоха участниците в сборника с уеб 

предизвикателства, INNEO представиха учебните 

планове за семинари за родители/ настойници, 

Lancaster & Morecambe College обърна специално 

внимание на Наръчникът, насочен именно към 

обучители на възрастни, като представи неговото 

съдържание и как да бъде прилаган и адаптиран. 

Посетете нашия уебсайт: 

www.familycircleproject.eu 

и последвайте нашата 

Фейсбук страница: 

https://www.facebook.com/

CircularFamilyEconomy/ 

 

За финал, третият ден на обучението 

беше посветен на самостоятелни 

занимания във всяка партньорска 

държава, като бяха организирани два 

семинара – за разработване на и 

работа с комикси и уебкуестове.  

 

Европейски център за качество 

проведе заключителните дейности и 

подготви сесия за обратна връзка, за 

да оценят участниците цялостното 

обучение. 

 

Провеждането на обучението онлайн 

се наложи поради нестихващата 

глобална пандемия на COVID-19, която 

възпрепятства присъствените срещи. 

По този начин се гарантира сигурното, 

гъвкаво и успешно провеждане на 

обучението. 
 

 


