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ПРОЕКТ 
FAMILY CIRCLE 
БЮЛЕТИН 4 

ДОБРЕ ДОШЛИ В 
ЧЕТВЪРТИЯТ БЮЛЕТИН 
ПО ПРОЕКТ „FAMILY 
CIRCLE”! 
В това издание искаме да ви разкажем за 

това, което направихме, което ще правим, 

както и за платформата за електронно 

обучение по проекта. 

 

В платформата за онлайн обучение по 

проект Family Circle ще намерите 

персонализирана, напълно мобилна 

среда за онлайн обучение и 

сътрудничество, която поддържа достъп от 

смартфони и таблети. 

ФОРУМИ С МЕСТНИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 

Партньорите организираха фокус групи с 

ключови заинтересовани страни като 

образователни институции и организации, 

обучители, родители и др. Участниците бяха 

помолени да дадат обратна връзка относно: 

- библиотеката от 12 тематични 

комикси за деца; 

- базираните на предизвикателства 

образователни уебкуестове за учащи 

на възраст между 13 и 25 години; 

- поредица от планове за уроци и 

съвети за повишаване на 

осведомеността сред родителите и 

настойниците; 

- и платформата за обучение.  

 

Библиотеката от 12 тематични комикса за деца е на разположение тук: 

https://familycircleproject.eu/en/outputs/comic-books/ 
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C1 Virtual Training 

КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА 
НИ НАМЕРИТЕ? 

На 7 и 8 септември, партньорите проведоха хибридна 

среща по проекта, някои от тях участваха онлайн, а 

други – на място.  

Присъствената среща по проекта се състоя в Будапеща, 

Унгария и беше организирана от Pandokrátor. 

Дневният ред включваше дискусия относно форумите 

с местни заинтересовани страни, събитията по проекта, 

онлайн платформата и следващите стъпки по проекта.  

 

ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН 

ОБУЧЕНИЕ 

Интересувате ли се от ресурси за развитие на 

компетенции свързани с кръговата икономика? 

Регистрирайте се и учете с удобно за вас време и 

място. 

https://elearning.familycircleproject.eu/ 
 

 

Посетете уебсайта: 

www.familycircleproject.eu 

и се присъедините към Facebook 

страницата ни: 

https://www.facebook.com/Circ

ularFamilyEconomy/ 

 

 

 

Какво представлява 
кръговата икономика? 
 

Кръговата икономика е модел на 

производство и потребление, който 

включва споделяне, повторна 

употреба, ремонт, обновяване и 

рециклиране на съществуващи 

материали и продукти възможно най-

дълго. По този начин се удължава 

жизненият цикъл на продуктите. 

На практика това предполага 

намаляване на отпадъците до 

минимум. Когато продуктът достигне 

края на жизнения си цикъл, материали 

от които е направен се държат в 

рамките на икономиката, когато е 

възможно. Те могат да бъдат 

продуктивно използвани отново и 

отново, като по този начин създават 

допълнителна стойност. 
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