
12. alkalom – Tervezéssel foglalkozó műhelyfoglalkozás 
lebonyolítása 

Tanulási célkitűzés 

Képesnek lenni segíteni egy csapatot a FairShares tervük véglegesítésében 

A munkarész tartalmának leírása 

Segíteni nekik a FairShares Tervező és Poszter elkészítésének utolsó fázisaiban 
Gyakorolja a Világkávézóval való munkát és dolgozza ki egy tervező műhelyfoglalkozás 
menetét 

Előkészületek 

Töltse le az ehhez az alkalomhoz tartozó anyagokat (köztük egy szerkeszthető FairShares 
Posztert és Szimulációs Játék leírást). Ha a csapatok használták már a FairShares Tervezőt 
a Platformon, kérje meg őket, hogy nyomtassák ki a legutóbbi válaszokat és tegyék át 
azokat a szerkeszthető FairShares Poszterre. 

Tartalom 
Az utolsó olyan lépés a FairShares Laborok sorában egy Tervező Műhelyfoglalkozás, 
amelyiken még kapnak az egyének és/vagy csapatok mentorálást és támogatást. Ez az a 
pillanat is egyben, amikor a fejlesztés folyamata átmegy a végrehajtás folyamatába. A 
projekt lassanként valósággá válik és saját erejéből kell fejlődnie. 
Ez az egész folyamat jellemzően 3–6 hónapot vesz igénybe, a választott jogi személyiségtől 
és a projekt megvalósításához szükséges pénzmennyiség előteremtésétől függően. A 
képzés és tanácsadás lassan átadja a helyét egy olyan folyamatnak, ahol üzleti (társadalmi 
vállalkozási) tanácsadókkal dolgoznak együtt. A project résztvevői továbbra is használhatják 
az e-Oktatási és Kommunikációs eszközöket (valamint kiválasztott informatikai 
platformjaikat), hogy azokkal FairShares Tervüket társadalmi vállalkozási (üzleti) tervvé 
dolgozzák át. 
A Tervező Műhelyfoglalkozás azzal indul, hogy felmérjük, minden és mindenki készen áll-e a 
kezdésre. A FairShares Poszter (vagy FairShares Tervező) piros betűs és zöld betűs részei 
fennmaradó kérdéseinek áttekintésével megoldásokat, erőforrásokat, módszereket és 
tanácsadókat lehet találni az eddig megválaszolatlan kérdésekhez. Ezek megválaszolásával 
kidolgoznak egy társadalmi vállalkozási (üzleti) tervet és elkészítik azokat a cashflow és 
negatív pénzügyi eredmény előrejelzéseket, amelyeket a finanszírozók/befektetők, vagy az 
Önök tagjai, kívánnak. A legfontosabb kérdések a következők lehetnek: 

● Hogyan fogja szegmentálni a felhasználókat (vagyis az ügyfeleket/vásárlókat) és 
hogyan fogja elérni az egyes szegmenseket? (Olvassa el az alábbi oktatóanyagot: 
Simulation Game to get some ideas (Szimulációs játék ötletgeneráláshoz). 

● Kielégítőek a feltételek az elsődleges érintett szereplőknek az ellátási láncban való 
részvételhez? 

● Meghatároztuk, hogy milyen előnyt hozunk majd létre (természeti, emberi, 



társadalmi, szellemi gazdagodás, fizikai javak, pénzügyi tőke) társadalmi 
küldetésünk/üzenetünk erősítésére?  

● Az elsődleges érintett szereplők közti erőforrás-/hatalommegosztásról szóló 
megállapodás még mindig méltányos? 

Tanulási tevékenység 

1. feladat: – Használjuk a tervezési folyamatot egy szimulációs játék 
készítéséhez (45 perc) 

● Olvassa el a Világkávézóról szóló kiegészítő tananyagokat. 
● Képzelje azt, hogy újra összehívta a hat alapító tag csapatát az ötletgeneráló 

műhelyfoglalkozásról, és most készül a végső tervező munkaalkalomra. 
● A ‘Tanulási tevékenység – Tervező Műhelyfoglalkozás (Sablon)’ dokumentum 

segítségével dolgozza ki a tervező foglalkozásra az üdvözlés, a munkamenet, az 
(újbóli) bemutatkozás lépéseit és az értékelő stratégiát. 

● Ennek során vegye figyelembe a Világkávézó, az akció tanulócsoportok és a pozitív 
kérdésfeltevés relatív erényeit (FairShares oktatási és Fejlesztési Módszerek) a 
megválaszolatlan kérdésekre történő megoldások kidolgozásához. 

● Ellenőrizze ismét, hogy a véglegs terv megfelelő-e az érintettek szempontjából.  

2. feladat: – Tervezzen megy egy szimulációs játékot (90 perc) 

● Olvassa el a ‘Tananyagok – Játékszimuláció’ című dokumentumot. 
● Tervezzen meg egy olyan szimulációs játékot a labormunkában résztvevő 

csapatoknak, ahol egymással kell játszaniuk. 
● Építsen be a játékba olyan eseményeket, amelyek megzavarhatják, vagy erősíthetik 

a terveiket. 
● Építsen be a játékba olyan természetes töréspontokat, amelyek előmozdítják a 

tervező csapatok és csoportok közti interakciókat. 
● Írja meg a saját Játékszimulációs Tervét a ‘Tanulási tevékenység – Tervező 

Műhelyfoglalkozás (Sablon)’ dokumentumban.  

A ‘Tanulási tevékenység – Tervező Műhelyfoglalkozás’ című dokumentum része annak a 
portfoliónak, amelyet be kell nyújtania értékelésre ahhoz, hogy Minősített FairShares Képző 
lehessen. 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

Egy Tervező Műhelyfoglalkozás levezénylésére való képesség 

Időtartam 

2 ½ óra 

Szükséges erőforrások  

Hozzáférés egy projekt FairShares Tervezőjéhez/Poszteréhez 
Hozzáférés egy olyan tanácsadói hálózathoz, amely képes a megoldatlan kérdések 
tisztázására 



A képzési alkalom értékelése 

● Hasznos volt Önnek az a képzési alkalom? 
● Képesnek érzi magát egy tervező műhelyfoglalkozás lebonyolítására? 

A mélytanulást segítő további anyagok 
How to run a planning workshop (Hogyan csináljunk tervező műhelyfoglalkozást) 
WHO - How to run a planning workshop (Hogyan csináljunk tervező műhelyfoglalkozást) 
How to run a strategic planning workshop (Hogyan csináljunk stratégiai tervező 
műhelyfoglalkozást) 
Example of a strategic planning workshop (Példa egy stratégiai tervező 
műhelyfoglalkozásra) 
Examples and tools for strategic planning workshop (Példák és eszközök egy stratégiai 
tervező műhelyfoglalkozásra) 
 
 

http://www.etu.org.za/toolbox/docs/building/webplan4.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204456/9789241508582_eng.pdf?sequence=1
https://www.dowoca.org/files/assemblies/2009/OCA-Strategic-Plan-Workshop-1-Slides.pdf
https://www.calpers.ca.gov/docs/board-agendas/201607/full/day2/5.4bStrategicPlanningWorkshopFinal.pdf
http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/Strategic_Planning.pdf

