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WITAMY W CZWARTYM 

NEWSLETTERZE 

PROJEKTU " FAMILY 

CIRCLE"! 

I tym wydaniu będziemy mówić o tym, co 

zrobiliśmy, co zamierzamy zrobić i 

zaprezentujemy naszą platformę e-

learningową. 

Na platformie e-learningowej projektu 

Family Circle, znajdziesz 

spersonalizowane, w pełni mobilne, 

współpracujące środowisko nauczania 

online, które obsługuje dostęp na 

smartfonach i tabletach. 

FORUM INTERESARIUSZY 
LOKALNYCH 
 

Partnerzy zorganizowali grupy dyskusyjne z 

kluczowymi interesariuszami z instytucji i 

organizacji edukacyjnych, pedagogami, 

rodzicami, gdzie uczestnicy zostali poproszeni 

o analizę poniższych zasobów: 

- - biblioteka 12 tematycznych komiksów 

dla młodszych dzieci;  

- - zasoby edukacyjne oparte na 

wyzwaniach WebQuest dla uczniów w 

wieku od 13 do 25 lat;  

- - serię scenariuszy lekcji i arkuszy z 

poradami w celu zwiększenia 

świadomości wśród rodziców i 

opiekunów oraz szkolenia 

wprowadzające; and the learning 

platform. 

 

Biblioteka 12 komiksów dla młodszych dzieci dostępna na stronie: 

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

GDZIE 
MOŻESZ NAS 

ZNALEŹĆ 

W dniach 7-8 września, partnerzy  projektu spotkali się 

ponownie na kolejnym międzynarodowym spotkaniu 

projektowym, tym razem hybrydowym, gdzie niektórzy 

partnerzy byli obecni osobiście, a inni online. 

 

Spotkanie odbyło się w Budapeszcie na Węgrzech, a jego 

gospodarzem był Pandokrátor. Program spotkania 

obejmował dyskusję na temat Lokalnego Forum 

Interesariuszy, eventów promujących, platformy 

internetowej oraz kolejnych kroków w projekcie. 

 

PLATFORMA                             

E-LEARNINGOWA 

Czy Twoja szkoła jest zainteresowana zasobami do 

rozwoju kompetencji w zakresie Gospodarki Cyrkularnej?  

Zarejestruj się i skorzystaj z możliwości szkolenia według 

własnego uznania. 

https://elearning.familycircleproject.eu/ 
 

 

Odwiedź naszą strone 

internetową: 

www.familycircleproject.eu 

I polub nas na Facebooku! 

https://www.facebook.com/

CircularFamilyEconomy/ 

 

 

Czym jest gospodarka 
cyrkularna? 
 

Gospodarka cyrkularna to model 

produkcji i konsumpcji, który zakłada 

dzielenie się, dzierżawę, ponowne 

wykorzystanie, naprawę, odnawianie i 

recykling istniejących materiałów i 

produktów tak długo, jak to możliwe. W 

ten sposób wydłuża się cykl życia 

produktów. 

 

W praktyce oznacza to ograniczenie 

odpadów do minimum. Kiedy produkt 

osiąga koniec swojego życia, jego 

materiały są w miarę możliwości 

zatrzymywane w gospodarce. Mogą one 

zostać ponownie wykorzystane w sposób 

produktywny, tworząc w ten sposób 

dalszą wartość. 
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