
10. alkalom – A Tervező és a Poszter bemutatása 

Tanulási célok  

Segíteni azoknak, akik azzal a céllal érkeznek, hogy megismerjék és felhasználják a 
FairShares vállalkozások inkubációjára és tervezésére alkalmas eszközöket 

A munkarész tartalmának leírása 

Ezen alkalom során a hangsúly azokon az eszközökön van, amelyek segítenek egy 
FairShares vállalkozás felépítésében. A vizsgált eszközök a következőkben segítenek: 

● Társadalmi vállalkozási terv készítése a FairShares nézőpontjából, 
● Projektben való együttműködés 
● Az időkeretek és teljesítési mérföldkövek tudatosítása. 

Tartalom  
Töltse le a tananyagokat és tevékenységeket számítógépére (vagy kérje el azokat a 
mentorától) a munka elkezdés előtt. 

Tanulási tevékenység: Összhang Elemeire bontva 

1. feladat: 

Olvassa el a ‘Az Összhangra Vonatkozó Esettanulmányt’, majd tanulmányozza azokat a 
tananyagokat, amelyek az elemeire bontják az esettanulmányt, felhasználva a ‘Bevezetés a 
FairShares Modell’ kurzus anyagát (amelyet valószínűleg már megismert a kurzusra való 
felkészülés során). 

● Annak függvényében, ahogyan Ön értelmezi az Összhangról szóló esettanulmányt, módosítsa 
az ‘Összhang elemeire bontva’ dokumentumot)  

● Hozza létre az Ön saját Összhang Projektjét (pl. Mike’s Csapata vagy Shahida’s Csapata) a 
saját országának Képzők Képzése Laborjában. 

● Menjen a kérdőívre és írja be a választ a kérdésekre 1.1-től 1.8-ig (dolgozhat a Poszterről is, 
ha úgy könnyebb). 

2. feladat: 

Ezen anyagok elolvasást követően írjon egy rövid forgatókönyvet (másokkal, ha csoportban 
dolgozik vagy egyedül, ha online végzi a kurzust). A munkacíme ez legyen: 

“Mikor használjuk a FairShares Posztert és a FairShares Tervezőt” 
A forgatókönyv adjon tanácsot a labormunka résztvevőinek a FairShares Poszter (félig 
offline) és a FairShares Tervező (100% online) használata mellett/ellen szóló érvekkel 
kapcsolatban. Legyen kritikus. Saját gondolatait alakítja ki arról, hogy miképpen lehet 
legjobban FairShares Poszteren feltett kérdésekkel dolgozni. (Lehetséges, hogy a 
gyakorlatban egyiket sem fogja használni). 



3. feladat: 

● Készítsen egy rövid screencast-ot a saját nyelvén 
● Vitassa meg a screencast-ot a labormunkában résztvevőkkel (élőben vagy online) 
● Segítse a labormunkában résztvevőket a Felhasználó Kézikönyv alkalmazásában, ha 

szükséges 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

● Tisztában lenni azzal, milyen gyakorlati tapasztalatokra és elméleti tudásra van 
szüksége valakinek ahhoz, hogy támogatni tudja a labormunkában résztvevőket a 
FairShares Poszter és a FairShares Tervező használatában. 

Időtartam 

1 ½ óra 

Szükséges erőforrások 

Projektor és internetre csatlakoztatott laptop a képzőnek, flipchart és tollak 
Papíralapú példány vagy internetes hozzáférés a FairShares Poszter, FairShares Platform 
és Tervező anyagokhoz 

Az oktatási alkalom értékelése 

● Hasznos volt Önnek az a képzési alkalom? 
● Képesnek érzi magát arra, hogy a Poszterrel és a Tervezővel dolgozzon (és adjon 

velük kapcsolatos tanácsot)? 

A mélytanulást segítő további anyagok 
Az online projekt menedzsment eszközök áttekintése. 
Hogyan használjuk az Asana, Basecamp, Pirate Pad, Planio, Dropbox paper és Trello 
programokat 
 

https://1stwebdesigner.com/online-project-management-tools/
https://asana.com/guide
https://asana.com/guide
https://snapguide.com/guides/use-piratepad-to-collaborate-on-text-documents/
https://plan.io/blog/using-planio-helpdesk-part-1/
https://medium.com/@jesseddy/simple-project-management-using-dropbox-paper-ab03ecc00631
https://trello.com/guide

