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FAMILY CIRCLE 
PROJEKTET 
NYHETSBREV 3 

VÄLKOMMENTILL DET 
TREDJE NYHETSBREVET 
FRÅN FAMILY CIRCLE 
PROJEKTET! 
 
I det här brevet kommer vi ta upp vad vi 
gjort, vad vi ska göra men även att 
informera om vår digitala utbildning. 

VAD HAR BLIVIT GJORT? 
 
Vi har tagit fram en uppsättning av 
utbildningsmaterial till familjer som är anpassad 
till olika åldersgrupper för att få förståelse för 
Cirkulär Ekonomi: 
- ett bibliotek med 12 serietidningar med tema 
för yngre barn; 
- ett kompendium av WebQuest baserade på 
utmaningar för elever mellan 13 and 25 år; 
- en serie av tips på lektioner för att öka 
medvetenheten bland föräldrar och 
vårdnadshavare; 
- ett fortbildningsprogram för vuxenpedagoger;  
- en skräddarsydd online-utbildning med alla 
resurser. 

Vad är på gång… 
Under de kommande månaderna kommer vi 
att ha: 

• Nationell fortbildning 
• Family Circle utbildning  
• Ett event för att synliggöra projektet  
• Slutkonferens  
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C1 Virtual Training 

VAR HITTAR 
DU OSS? 

Från den 24 till 26 november har Family Circle projektet – 
“Family Learning to Drive Demand for A Circular 
Economy”, haft en Virtuell Utbildning för 16 vuxna lärare 
och utbildare från alla partnerländer, värd var Lancaster & 
Morecambe College.  

 

På den första dagen fick deltagarna lite mer insikt om 
projektet Family Circle och konceptet Cirkulär Ekonomi 
som leddes av Gästrike Återvinnare. Man fick också 
möjlighet att lära sig hur man implementerar 
serietidningarna för ungdomar på ett flexibelt sätt genom 
ett grupparbete som StoryTellme och The Rural Hub 
anordnade. Cardet visade vad som finns på den digitala 
inlärningsplattformen med all information och de verktyg 
som finns tillgängliga där.  

 
På andra dagen introducerade PANDOKRATOR vårt 
kompendium av WebQuest, INNEO fokuserade på 
workshops och förslag på lektioner och Lancaster & 
Morecambe College fick oss att förstå det rationella bakom 
C1 ”In-Service Training Programme” och handboken, hur 
man använder och integrerar den.  

Besök vår hemsida: 
www.familycircleproject.eu 

och följ oss på Facebook: 
https://www.facebook.com/

CircularFamilyEconomy/ 

Den sista dagen ägnades åt självinlärning, 
i alla partnerländer genomfördes två 
workshops, en med utvecklingen av 
serietidningarna och en med fokus på 
WebQuest. 
”European Center for Quality” har 
levererat den slutliga utvärderingen av C1, 
den virtuella utbildningen.  
 
Att flytta träningen online på grund av 
COVID- 19 var ett värdefullt alternativ till 
den personliga utbildningen eftersom det 
ägde rum på ett obehindrat, livligt sätt 
lyckades det bli ett bra samarbete mellan 
alla deltagare. 
 
 
 


