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FAMILY CIRCLE 
PROJEKT 
3. HÍRLEVÉL 

ÜDVÖZLÜNK A "FAMILY CIRCLE" 
PROJEKT HARMADIK 
HÍRLEVELÉBEN! 
 
Ebben a kiadásban beszélünk arról, hogy 
mit csináltunk eddig a projektben, mik a 
következő lépések, és szó lesz a C1 virtuális 
képzésünkről. 

 

MI TÖRTÉNT EDDIG? 
 
A körforgásos gazdaság megismerése és 
megértése céljából az életkornak megfelelő 
családi tanulási forrásokat fejlesztett ki a 
partnerség: 
- 12 tematikus képregényből álló gyűjtemény a 
kisebb gyermekek számára; 
-  WebQuest-ek, kihívásalapú oktatási 
segédanyagok kompendiuma 13 és 25 év közötti 
tanulók számára; 
- óravázlatok és tipplapok, hogy felhívják a 
figyelmet a szülők és a gyámok körében; 
- továbbképzési program felnőttoktatók 
számára;  
- testre szabott on-line tanulási környezet, 
minden erőforrással. 

AMI KÖVETKEZIK... 
Az elkövetkező hónapokban a  partnerség a 
következőket tervezi: 

• Nemzeti továbbképzés 
• Family Circle tanulási program 
• Family Circle terjesztési esemény 
• Zárókonferencia 

 

Mi az akadálya, hogy áttérjünk a 
körkörös gazdaságra? 
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C1 virtuális képzés 

HOL TALÁLSZ 
MEG MINKET? 

2020. november 24-től november 26-ig a Family Circle - 
projekt C1 virtuális képzést tartott, melynek házigazdája a 
Lancaster & Morecambe Főiskola volt, 16 felnőttoktató és 
oktató vett részt a képzésen, vegyesen minden projekt-
partner országból.  

 

Az első napon a felnőttoktatók részletes betekintést nyertek 
a Family Circle projektbe és a Gastrike Atervinnare által 
vezetett körforgásos gazdaság koncepciójából, és arra is 
lehetőségük volt, hogy megtudják, hogyan használják a 
képregényeket rugalmas megközelítéssel, hogy a 
gyerekeket bevezessék a körforgásos gazdaság témájába. A 
szekció vezetői a StoryTellme és a The Rural Hub volt.     A 
Cardet vezetésével megismerték az online tanulási 
platformot, ahol a projekt során kutatott és létrehozott 
összes információ, eszköz és forrás rendelkezésre áll. 

 
A második napon a PANDOKRATOR bemutatta a 
WebQuests kompendiumot, az INNEO a óratervekre 
összpontosított, és a Lancaster & Morecambe Főiskola 

bemutatta a továbbképzési program és kézikönyv 
létjogosultságát (hogyan használjuk fel és integráljuk). 

Látogass el honlapunkra: 
Www. familycircleproject.eu 

és csatlakozz a Facebook 
oldalunkhoz: 

https://www.facebook.com/Ci
rcularFamilyEconomy/ 

Végül, a harmadik napot az önálló 
tanulásnak szenteltük, minden 
partnerország oktatói két workshopon 
vettek részt (képregény fejlesztés és 
WebQuest fejlesztés) 
 
Az Európai Minőségközpont elkészítette 
és elküldte a C1 képzési tevékenység végső 
értékelését. 
 
A képzést online kellett megtartani - a 
COVID-19 miatt -, mely értékes 
alternatívája volt a személyes képzésnek, a 
képzés gördülékenyen, élénken zajlott, és 
az együttműködés sikeres volt az összes 
résztvevő között. 
 
 


