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WITAMY W TRZECIEJ 

EDYCJI NEWSLETTERA 

PROJEKTU " FAMILY 

CIRCLE"! 

W tym wydaniu opowiadamy o tym, co 

zrobiliśmy, co zamierzamy zrobić, a także 

wspomnimy o naszym Wirtualnym 

Szkoleniu C1 

CO ZOSTAŁO ZROBIONE? 
Opracowano zestaw odpowiednich do wieku 

zasobów edukacyjnych dla rodzin, służących 

poznaniu i zrozumieniu gospodarki 

cyrkulacyjnej: 

- biblioteka 12 tematycznych komiksów dla 

młodszych dzieci; 

- kompendium zasobów edukacyjnych 

opartych na wyzwaniach WebQuest dla 

uczniów w wieku od 13 do 25 lat; 

- seria planów lekcji i arkuszy z poradami w celu 

podniesienia świadomości rodziców i 

opiekunów oraz szkolenia wprowadzające; 

- program szkoleniowy dla nauczycieli 

dorosłych;  

- dostosowane do potrzeb środowisko 

nauczania on-line ze wszystkimi zasobami. 

 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator 

(wersja darmowa) 

CO DALEJ.. 

W nadchodzących miesiącach partnerstwo 

planuje m.in: 

- Krajowe szkolenie w zakresie usług 

- Program edukacyjny Family Circle 

- Event promujący Family Circle  

- Konferencja końcowa  
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C1 Virtual Training 

GDZIE MOŻNA 
NAS 

ZNALEŹĆ? 

Od 24 listopada do 26 listopada projekt Family Circle - 

Family Learning to Drive Demand for A Circular Economy, 

przeprowadził wirtualne szkolenie C1, którego 

gospodarzem był Lancaster & Morecambe College, dla 16 

dorosłych edukatorów i trenerów ze wszystkich krajów 

partnerskich. 

Pierwszego dnia dorośli edukatorzy dowiedzieli się więcej 

na temat projektu Family Circle oraz koncepcji Gospodarki 

Cyrkularnej prowadzonej przez Gastrike Atervinnare, mieli 

również okazję dowiedzieć się, jak wdrożyć komiksy w 

elastyczne podejście do wprowadzenia tematu 

Gospodarki Cyrkularnej dla młodych ludzi poprzez pracę 

grupową prowadzoną przez StoryTellme i The Rural Hub. 

Cardet przeprowadził nas przez platformę E-learningową, 

wszystkie dostępne tam informacje, narzędzia i zasoby. 

 

W drugim dniu PANDOKRATOR wprowadził nas w 

kompendium WebQuestów, INNEO skupiło się na Planach 

Lekcji Warsztatowych, a Lancaster & Morecambe College 

uświadomiło nam racjonalność stojącą za Programem 

Doskonalenia Zawodowego i Podręcznikiem (jak je 

wykorzystywać i integrować). 

Odwiedź naszą strone: 

www.familycircleproject.eu 

I polub nas na Facebooku: 

https://www.facebook.com/

CircularFamilyEconomy/ 

Wreszcie, w trzecim dniu szkolenia, 

poświęcony był samodzielnemu uczeniu 

się w każdym z krajów partnerskich, z 

dwoma warsztatami (tworzenie 

komiksów i tworzenie WebQuestów). 

 

Europejskie Centrum Jakości 

przeprowadziło zajęcia końcowe oraz 

ewaluację szkolenia C1. 

 

Przeniesienie szkolenia online z powodu 

COVID 19, było wartościową alternatywą 

dla szkolenia twarzą w twarz, ponieważ 

odbywało się w sposób płynny, 

energiczny i przyniosło sukces 

współpracy pomiędzy wszystkimi 

uczestnikami. 

 


