
 



3. alkalom – A felnőttoktatás irányában 

Tanulási célok 

● Az Ön mint FairShares Labor (FSL) képző erősségeinek és gyengeségeinek azonosítása. 
● A tanulású stílusok és a felnőttoktatás összetettségének megértése és az abban való 

eligazodás. 

A munkarész tartalmának leírása 

Ezen alkalom során jobban megismeri a felnőttoktatás alapelveit, azt, hogy hogyan birkózhat meg 
az eltérő tanulási stílusokkal, és hogyan alakíthat ki hatékony stílust mint FSL képző. 

Tartalom 
● Különböző típusú és eltérő szerepű tanulókkal folytatott munka (Tanulókör Esettanulmány) 
● Kolb-féle tanulási ciklus (bemutató videó). 
● Különböző tanítói és tanulói stílusok megismerése (fogalomtisztázó tevékenység). 

Tanulási tevékenységek  

Töltse le a Tanulási tevékenységek dokumentumot, majd olvassa el a tanulókörről szóló szöveget 
és a Tanulókör Esettanulmányt. Gondolja át a következő kérdéseket.  

● Mi a helyzet? 
● Milyen személy is ő?  
● Milyen viselkedést mutat?  
● Ön milyen lehetséges megoldásokat próbálna ki? 

1. tanulási tevékenység (30 perc) 

Tanulócsoportjával (vagy jegyzettömbjével, ha egyedül tanul) vitassa meg az alábbiakat: 
● Felismert valamit a Kolb-féle tanulási ciklusról a szerepjátékos helyzetekben? 
● Milyen tanuló Ön saját véleménye szerint (gondolkodó, cselekvő, érző vagy figyelő)? 
● Mi segíti Önt abban, hogy a tanulási ciklus következő stádiumába lépjen és végigvigye a 

folyamatot? 

2. tanulási tevékenység (20 perc) 

Tanulmányozza a mentorálási stílusokkal kapcsolatos coaching modellről szóló szöveget. 
Írja le (vagy beszélje meg csoportjával) 

● Mi az Ön kedvenc mentorálási stílusa? 
● Miért ez az Ön kedvenc stílusa? 

3. tanulási tevékenység (30 perc) 

Tanulmányozza az öt oktatási kultúráról szóló szöveget 
● Mi az Ön kedvenc képzői stílusa? 
● Mikor segít és hatékony egy-egy stílus? 
● Hogyan tud változtatni a stílusán? 



A FairShares képzővel szembeni elvárások 

Saját tanulási és oktatói stílusok felfedezése. 
Megtanulni stílust váltani, ha szükséges. 

Időtartam 

1 ½ óra 

Szükséges erőforrások  

Hozzáférés internetes anyagokhoz a www.fsi.coop/courses oldalon Internet-hozzáféréssel 
rendelkező számítógépen keresztül  
(Személyes találkozás esetén) Kivetítő és laptop a képzőnek, flipchart. 

A képzési alkalom értékelése 

● Hasznos volt Önnek az a képzési alkalom? 
● Meg tudja mondani, melyik stílus hasznos és hatékony?  
● Tudja, hogyan tud a saját stílusán változtatni? 

A mélytanulást segítő további anyagok (a Moodle oldalon) 
Deep Learning and Education for Sustainability (Mélytanulás és oktatás a fenntarthatóságért): Ez a 
cikk összehasonlítja a felszíni és a mély tanulást, majd azt elemzi, hogy mekkora szükség van a 
mélytanulással kapcsolatos holisztikusabb megközelítésekre az emberek fenntarthatósággal (és 
társadalmi vállalkozással) kapcsolatos oktatása érdekében. 
Az IO1 (Methodology for Creating a FairShares Lab, FairShares Laborok létrehozásának 
módszertana) 3.1 és 3.3 közötti fejezetei leírják a projektpartnerek tanulással és fejlődéssel, köztük 
a Képzők Képzése programmal kapcsolatos feltevéseit. 
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