
13. alkalom – FairShares terv megvalósítása 

Tanulási célok 

Képesnek lenni támogatni a pitchelés, a prototípus-alkotás folyamatát és a 
szaktanácsadásért folyamodást. 

A munkarész tartalmának leírása 

Ez a tanulási alkalom a FairShares tervnek az inkubációs szakaszból a megvalósítás 
szakaszába való átmenetéről szól. Szó lesz arról is, hogyan lehet a hálózatosodással úrrá 
lenni az ökoszisztémából és szűkös erőforrásokból adódó korlátokon. 

Előkészület (15 perc) 

Ez az alkalommal akkor működik a legjobban, ha a projekt elérte az érettség egy bizonyos 
szintjét és a coach együtt dolgozik a csapattal a tervezési szakasztól a startup szakaszba 
való átmeneten. A ‘Képzők Képzése’ tanfolyamon lehet, hogy nincs ilyen csapat, úgyhogy 
érdemes készíteni egy esettanulmányt az új fejlesztésekről az ‘Alkalmas Gyakorlati Esetek’ 
(6. melléklet) segítségével vagy megállapodni a diákokkal egy alternatív esettanulmányról, 
amit elég jól ismernek ahhoz, hogy velük végigmenjenek az órai feladatokon. Az alábbi 
feladatok és tanulási tevékenység megfelelő keretet biztosít a mentorálást végző tréner 
számára a FairShares Terv végrehajtásának folyamata során. Rendkívül fontos azonban, 
hogy alkalmazkodjon az igényeikhez, és ha kell, legyen képes eltérni ezektől, ha az 
szolgálja jobban a csoport érdekeit. 
Kérjen meg minden résztvevőt arra, hogy (újra) ismerkedjen meg a Hét informatikai 
platformmal. 
Kérjen meg minden résztvevőt arra, hogy (újra) ismerkedjen meg a Négy Jogi 
Személyiséggel 

Tartalom 
Töltse le az alkalomhoz tartozó anyagokat a munka megkezdése előtt. 

1. feladat: – Kézzelfogható célok kitűzése (20 perc) 

Segítse a csapatokat jövőképük felvázolásában. 
● Fontos és mérhető projektcélokat azonosítsanak, amely a meglévő projekteket 

sikerre viszik, vagy amelyeken a kiválasztott esettanulmány végigment a 
start-up/átfordítás fázisban. 

● Vegyenek egy konkrét esetet: minden nagy célhoz fogalmazzanak meg kisebb 
célokat, amelyeket elértek (el fognak érni) a nagyobb cél megvalósítása érdekében. 

● Szánjanak mindegyikre egy kis időt és beszéljék meg a csoporton belül a segítővel 
(hasznos lehet ehhez egy táblázat az online együttműködésnél). 

https://www.fairshares.coop/wp-content/uploads/2017/12/V3.0-05-SevenICTPlatforms-Final.pdf
https://www.fairshares.coop/wp-content/uploads/2017/12/V3.0-05-SevenICTPlatforms-Final.pdf
https://www.fairshares.coop/wp-content/uploads/2017/12/V3.0-04-FourLegalIdentities-Final.pdf
https://www.fairshares.coop/wp-content/uploads/2017/12/V3.0-04-FourLegalIdentities-Final.pdf


2. feladat: – Az erőforrások azonosítása (20 perc) 

Dolgozzanak ki egy módszert a finanszírozó csapat (Alapítók) számára rendelkezésre álló 
erőforrások tárházának azonosítására 

● Készítsenek egy virtuális térképet (vagy listát) a csoport rendelkezésére álló 
személyes, szakmai és fizikai erőforrásokról. 

● Vegyék külön az anyagi (darab), az immateriális (képességek) és a szakmai 
erőforrásokat (szakértelem). 

● Hozzanak létre egy vegyes listát ez erőforrásokról a tancsoport minden tagja 
számára. 

● A ‘kis célokhoz’ rendelje hozzá az erőforrásokat oly módon, hogy a legjobban 
támogassák azokat. 

3. feladat: – Dolgozzanak ki stratégiát (20 perc) 

A célokat és az erőforrásokat egyetlen dokumentumba rendezve 
● Gyakorolják be az erőforrásokhoz való hozzáférésnek az ütemtervben kitűzött kis 

célokkal való kombinálását. Röviden, készítsenek egy olyan dokumentumot, 
amelyben leírják, mit fognak csinálni, mikor, és ehhez milyen erőforrásokra (javakra) 
lesz szükségük? 

● Gondolják át, melyik FairShares tanulási és fejlesztési technikák segítenek az ezen 
folyamatból adódó feladatok megoldásában.  

 

- Tartsanak rövid szünetet - 

1. tanulási tevékenység (45 perc) 

● Készítsenek 1 perces elevator pitchet (rövid beszéd), amely magánban foglalja a 
probléma (vagy fontos kérdés) kifejtését, új értékjavaslatot, és érzelmi hívószavakat. 

● A rövid beszédből csináljanak egy verbális (videó) és egy írott (szöveges) változatot. 
● Határozzák meg, hogy milyen kommunikációs eszközökkel és utakon fogják a rövid 

beszédet terjeszteni. 
● Határozzák meg a termékfejlesztési ciklusokhoz – Trash, Lego, Stick, Bluetec stb. – 

használt eszközöket 
● Határozzanak meg professzionális tanácsadókat – térképezzék fel a csoportjuk 

tevékenységét támogató helyi, országos, nemzetközi tanácsadói hátteret. 

2. tanulási tevékenység (15 perc) 

● Gondolják újra a részletes ütemtervet/stratégiát azon informatikai platform 
hozzáadásával, amelyet az ütemterv/stratégia felülvizsgálatára használnak majd 
(virtuális környezetben), illetve termékek és szolgáltatások operatív menedzselésére. 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

Képesnek lenni egy FairShares Terv végrehajtására. 

https://www.fairshares.coop/wp-content/uploads/2017/12/V3.0-03-FiveLDMethods-Final.pdf
https://www.fairshares.coop/wp-content/uploads/2017/12/V3.0-03-FiveLDMethods-Final.pdf


Időtartam 

2 ½ óra 

Szükséges erőforrások 

Internetkapcsolattal rendelkező laptop, számítógép, tablet vagy okostelefon a 
dokumentumok on- és offline módon történő feldolgozásához. 

A képzési alkalom értékelése 

● Hasznos volt Önnek ez a képzési alkalom? 
● Átlátja a FairShares Vállalkozási Terv megvalósításnak folyamatát? 

A mélytanulást segítő további anyagok 
Olvassa el a ‘Hogyan fejlődik egy FairShares vállalkozás?’ című dokumentum 1. részét, ‘The 
Case for FairShares (Mi is az a FairShares)’ (38-56. oldal) 
Olvassa el a Coachingról és Auditálásról szóló ‘Külön anyagot’. 
Tanulja meg, hogyan tehet szert éleslátásra a FairShares Social Auditing Tools (FairShares 
Társadalmi Auditálási Eszközök) felhasználásával 
Tanulja meg, hogyan tehet szert éleslátásra a FairShares Advanced Diagnostics 
(FairShares Fejlett Diagnosztika) felhasználásával 
 

http://shura.shu.ac.uk/10198/1/TheCaseForFairSharesV1.2-SHU.pdf
http://shura.shu.ac.uk/10198/1/TheCaseForFairSharesV1.2-SHU.pdf
http://../jumbo/Dropbox/FSL/FairShare%20Labs/Intellectual%20Outputs/IO%204%20train%20the%20trainers%20tool/FairShares%20Train%20the%20Trainer%20(English)/Session%2013%20-%20materials/Coaching%20and%20auditing.docx
https://www.fairshares.coop/social-audit/
https://www.fairshares.coop/social-audit/
https://www.fairshares.coop/social-audit/
https://www.fairshares.coop/diagnostics/
https://www.fairshares.coop/diagnostics/

