
 



1. alkalom – Bevezetés 

Tanulási célok 

Megtudni, mik a követelmények egy FairShares Labor (FSL) képzővel szemben. 

A munkarész tartalmának leírása 

Ezen alkalommal több információt kap az FSL Képzők Képzése tanfolyamról. Arra kérik majd, hogy 
értékelje és elemezze korábbi, képzőként vagy üzleti tanácsadóként szerzett tapasztalatait. 

Tartalom 
● Nézze meg az oktató által átadott bemutatkozó Videót  és tanulmányozza át a tanfolyam 1

szerkezetének rövid leírását, annak célkitűzéseit és a szükséges erőforrásokat (ha 
anyanyelvén szeretne tanulni). 

● Amennyiben angolul végzi el a tanfolyamot, a Rory Ridley-Duff professzor által készített 
bevezetést előzetesen felvettük Önnek. 

Tanulási tevékenység: Nyílt vita 

● Kérjek meg a résztvevőket, hogy írják le képzőként szerzett tapasztalataikat. 
● Milyen tapasztalatokkal rendelkezik Ön, mint képző? 
● Mi az, ami miatt szeret képző lenni? 
● Melyek azok a nehézségek, amelyekkel képzőként meg kell küzdenie? 
● Osszák meg egymással véleményüket a csoportban. 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

● A képzés struktúrájának és célkitűzéseinek elsajátítása 
● Saját, képzőként szerzett tapasztatainak bemutatása 

Időtartam 

1 óra 

Szükséges erőforrások  

Internetkapcsolattal rendelkező számítógép, toll, papír, illetve nyomtatási lehetőség. 
A kurzusra történő feliratkozás a fsi.coop/courses oldalon. 

A képzési alkalom értékelése 

● Elvárásai egybevágnak a képzés szerkezetével és célkitűzéseivel? 
● Gondolja, hogy sikeresen tud majd építeni korábbi, képzőként szerzett tapasztalataira? 

1 Ezt a videót bármelyik partner meg tudja csinálni az adott nyelven, saját országuk “ FSL képzővé válni 
(becoming a FSL trainer( szövege)” alapján, de az is lehetséges, hogy mi készítünk egy videót angol nyelven 
és ezt minden partner a saját nyelvén feliratozza. 

http://../jumbo/Dropbox/FSL/FairShare%20Labs/Intellectual%20Outputs/IO%204%20train%20the%20trainers%20tool/FairShares%20Train%20the%20Trainer%20(English)/Session%201%20-%20Materials/Becoming%20a%20FSL%20-%20Introduction.pdf


A mélytanulást segítő további anyagok 
● The Simple Guide To FairShares (Rövid útmutató a Fairshares-hez): Ez a videó 

összefoglalóan bemutatja mindannak az összetettségét, amelyet a FairShares Modell 
alkalmazásával egyszerűsíthetünk. 

● Introducing the FairShares Model V3.0 (A FairShares V3.0 Modell bemutatása): Ez a cikk a 
P2P Foundation oldalán a FairShares Association weboldaláén a V3.0-ról szóló anyag 
átirata. 

● The Case for FairShares (Mire is jó a FairShares) (PDF formátumban),: ez a gondolatokban 
gazdag könyv összefoglalja mindazokat a korai munkákat, amelyek a FairShares Modell 
meghatározásával foglalkoztak, valamint mindazon közzétett modelleket, amelyeket a 
projektpartnerek átvettek és továbbfejlesztettek. 

● Elérhető Print Format-ben az Amazon-tól és online kereskedelemben (ára mintegy £10 / 
€11). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVU9282YVWI
https://blog.p2pfoundation.net/introducing-fairshares-model-v3-0/2018/02/02
https://www.researchgate.net/publication/281459753_The_Case_for_FairShares_a_new_model_for_social_enterprise_development_and_the_strengthening_of_the_social_and_solidarity_economy
https://www.amazon.co.uk/Case-FairShares-enterprise-development-strengthening/dp/151237766X

