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2. alkalom – Kezdeti önértékelés 

Tanulási célok 

Annak megállapítása, hogy milyen FairShares Labor képző Ön. 

A munkarész tartalmának leírása 

Ezen alkalommal értékelni fogja önmagát mint potenciális FSL képzőt, és jobban megismeri a 
FairShares értékeit és alapelveit. 

Tartalom 
Egyénileg: 
1. feladat: Töltse le és töltse ki a “Tanulási tevékenység – milyen vagyok mint FSL képző” című 
anyagot (10 perc) 

Csoportmunkával vagy egyénileg 

2. feladat: Kérje ki három olyan embernek a véleményét, aki esetleg meg tudja ítélni Önt mint 
képzőt és kérje meg őket, hogy ezt a kérdőívet úgy töltsék ki, hogy közben Önre gondolnak mint 
képzőre. 
3. feladat: Hasonlítsák össze az eredményeket  
4. feladat: Válaszoljon a következő kérdésekre: 

● Milyen képességeket fejlesztettem ki magamban, hogy FairShares Labor képző lehessek? 
● Mely képességeimet kell javítanom vagy fejlesztenem? 

5. feladat: Töltse le és olvassa le újra a FairShares Values and Principles (FairShares értékek és 
alapelvek) dokumentumot. Írja le (vagy beszélje meg hallgatói csoportjával) hozzáállását a 
FairShares öt értékéhez és alapelvéhez. 
(Mit jelentenek ezek az Ön számára?) 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

● Kritikus önvizsgálat az önértékelő teszt kitöltésekor. 
● A FairShares értékeihez és alapelveihez való kritikus viszonyulás képessége kifejlesztése 

Időtartam 

1 ½ óra 

Szükséges erőforrások  

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

A képzési alkalom értékelése 

● Mennyire volt hasznos az önértékelő teszt kitöltése? 
● Hasznos volt, hogy leírta a FairShares értékeihez és alapelveihez való hozzáállását? 

http://www.fairshares.coop/wiki/index.php?title=FairShares_Brand
http://www.fairshares.coop/wiki/index.php?title=FairShares_Brand
http://www.fsi.coop/courses
http://www.fairshares.coop/wiki/index.php?title=FairShares_Brand


A mélytanulást segítő további anyagok 
FairShares Values and Principles (FairShares értékek és alapelvek): Ez a dokumentum ismerteti a 
FairShares öt értékét és alapelvét, valamint bemutatja, hogyan kapcsolódnak azok a FairShares 
Modell hat kulcskérdéséhez. 
Managers’ competences in social enterprises: Which specificities (Vezetői képességek a társadalmi 
vállalkozásoknál: mely tulakjdonságok)? Ezen újságcikk alapja a társadalmi vállalkozások 
vezetőinek véleménye arról a kulcsfontosságú tudásról, azokról az ismeretekről és képességekről, 
amelyek vállalkozásaik vezetéséhez szükségesek. Színesíti a többszereplős társadalmi 
vállalkozások tekintetében az értékekről és alapelvekről folytatott vitát. 
The Adult Learning Theory - Andragogy - of Malcolm Knowles (A felnőttképzés elmélete – 
andragógia): Knowles az egyik legfontosabb elméleti szakember a pedagógia (gyermekek oktatása) 
és az andragógia (felnőttek oktatása és felnőttkori tanulás) közötti különbségek tekintetében. Ez az 
oldal röviden bemutatja az ő munkásságát. 
Changing Education Paradigms (Az oktatási paradigmák változása): Ez az igen érdekes rövid videó 
az együttműködésen alapuló jó (nem szabványosított) tanulás jellemzőit vizsgálja. Erősen kritizálja 
az oktatás szabványosításának, illetve a rugalmatlan értékelésnek a gyengeségeit. 
Train the Trainers Toolkit (NHS) (Képzők Képzése Csomag (NHS): Előnyös lehet, ha 
megvizsgáljuk, más nagy szervezetek hogyan szerveznek ‘Képzők Képzése’ programokat. Egy 
példa található itt az NHS-től (a brit Országos Egészségügyi Szolgálat, National Health Service). 
 

https://www.fairshares.coop/wp-content/fairshareslabs/V3.0-01-English-FiveValuesandPrinciples-Final.pdf
http://www.fairshares.coop/wiki/index.php?title=FairShares_Brand
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SEJ-01-2013-0005
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SEJ-01-2013-0005
https://elearningindustry.com/the-adult-learning-theory-andragogy-of-malcolm-knowles
https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
https://www.knowledge.scot.nhs.uk/media/6866097/trainthetrainers__final_.pdf

