
 



4. alkalom – FairShares Labor áttekintés 

Tanulási célok 

● A FairShares Laborok (FSL-ek) elemeinek megértése. 
● A FairShares Modell részleteiben való eligazodás és azok elmagyarázásának képessége. 

A munkarész tartalmának leírása 

Ezen alkalom során áttekintő képet kap egy FSL-ről és végiggondolják, hogy egy FSL segítségével 
hogyan tudnának létrehozni egy társadalmi vállalkozást. 

Tartalom 
Töltse le a tananyagokat a tanóra megkezdéséhez. 

1. feladat: A FairShares Labor elmagyarázása (45 perc) 

Egymaga (vagy tanulócsoportjával), elemezze a dokumentum 1. és 2. oldalát, a ‘FairShares 
Laborok összefoglaló bemutatását’. Ha szükséges, nézze át a ‘FairShares Laborok létrehozásának 
módszertana’ részt is (olvassák el a 2. részt). 

● Ezen dokumentumok alapján írják meg a forgatókönyvét és rögzítsenek egy rövid, 2 perces 
videót, amelyben az FSL koncepcióját magyarázzák el (30 perc) 

● Töltse fel egy önök által választott közösségi oldalra (5 perc) 
● E-mailen küldje el három embernek az online prezentáció linkjét és kérjen tőlük értékelést 

(10 perc) 

2. feladat: Játék (45 perc) 

Elemezze a ‘FairShares Laborok összefoglaló bemutatása’ dokumentum 3. oldalát. Ha szükséges, 
nézze át a ‘FairShares Laborok létrehozásának módszertana’ részt is (olvassák el a 4. részt, 
különösen a 4.3. fejezetet). 
Cél: Egy játékon keresztül azonosítsák az egy FSDL létrehozásának egyes szakaszaihoz 
szükséges funkciókat és erőforrásokat. Többet fog megtudni a célokról, a funkciókról és az Ön 
támogatására elérhető nemzetközi erőforrásokról. 

● Válasszon ki egy esetet a „FairShares Laborok létrehozásának módszertana” 6. 
mellékletéből és “játsszák végig” a Labor élményét (húsz eset közül választhatnak) 

● Milyen eredményeket vár a labor létrehozásának egyes szakaszainál? 
● Saját kreativitására építve vázoljon fel ötleteket arra vonatkozóan, hogy hogyan tud 

alkalmazkodni, a helyi ökoszisztémájában meglévő erőforrások felhasználásával. 

3. feladat: Pitch, vagyis rövid bemutatkozás (30 perc) 

Miután megismerte a FairShares Model:  
● Készítsen egy 60-másodperces (videó- vagy papíralapú) pitchet, amelyben arról győzi 

meg a hallgatóságot, hogy az Ön által választott esetben a FairShares Modell 
megvalósításáról van szó. Emelje ki egyik egyedi termék/szervezeti tulajdonságát és ne 
feledje el megválaszolni a FairShares Modell egyik ’kulcskérdését’. 

● Ossza meg a pitchet valakivel és kérjen tőle visszajelzést. 



A FairShares képzővel szembeni elvárások 

A képzőnek kellő ismeretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ismertetni tudja az FSL-t és be tudja 
mutatni, miképpen jelent az egyedülálló alkalmazható környezetet a társadalmi vállalkozások 
létrehozására. 
A képzőnek ki kell fejleszteni azon ismereteket, amelyekkel egy Labor megtervezését végig tudja 
vezetni 

Időtartam 

2 óra 

Szükséges erőforrások 

(Online) Laptop/számítógép internetkapcsolattal, képszerkesztő szoftver vagy fényképezőgép. 
(Személyes találkozás esetén) Kivetítő és laptop a képzőnek, flipchart 
FairShares Poszter (a labor résztvevőinek történő bemutatásra) 

A képzési alkalom értékelése 

● Hasznos volt Önnek az a képzési alkalom? 
● El tudja magyarázni saját szavaival, hogy mi is valójában egy FairShares Labor? 
● Képesnek érzi magát arra, hogy másokat segítsen egy Labor létrehozásában? 

A mélytanulást segítő további anyagok 
IO1 - Methodology for Creating a FairShares Lab (FairShares Laborok létrehozásának 
módszertana) – A 2.1 fejezet tartalmaz minden dokumentációt, amely az ezen alkalommal használt 
Jigsaw-módszeres tanulási tevékenységekkel kapcsolatos. 
Living Labs (Élő laborok): A Guardian eme cikke bemutatja a különböző típusú oktatási laborokat, 
beleértve az Élő Laborokat (Living Labs).  
Accelerator (gyorsító) / Incubator (inkubátor) és különbségeik (differences): Az első két URL 
segítségével a vállalkozások gyorsítását és inkubálását végzőket ismerhetjük meg, míg az utolsó a 
köztük lévő különbségeket értékeli. 
Startup ecosystem (Kezdő vállalkozások ökoszisztémája): Ez a link elvezeti Önt a Startup 
Commons dokumentumokhoz, amelyek a kezdő vállalkozások számára létesítendő 
ökoszisztémákkal foglalkoznak. 
FairShares Lab Quick Overview (A FairShares Laborok rövid áttekintése): Ez az URL a FairShares 
Szövetség (FairShares Associations) rövid FSL ismertetőjét tartalmazza. 
 

https://www.fairshares.coop/wp-content/fairshareslabs/IO1-English-FairSharesLabsMethodology-Long.pdf
https://www.theguardian.com/small-business-network/2016/jan/27/living-labs-startups-entrepreneurs
https://www.theguardian.com/small-business-network/2016/jan/27/living-labs-startups-entrepreneurs
https://www.theguardian.com/small-business-network/2016/jan/27/living-labs-startups-entrepreneurs
https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_accelerator
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_incubator
https://www.techrepublic.com/article/accelerators-vs-incubators-what-startups-need-to-know/
http://www.startupcommons.org/what-is-startup-ecosystem.html
https://www.fairshares.coop/fairshareslabs/

