
 



6. alkalom – Az emberek érdeklődésének felkeltése és motiválásuk 
a FairShares iránt 

Tanulási célok 

Képesnek lenni elmagyarázni a FairShares értékét és fontosságát a résztvevők bevonása 
érdekében 

A munkarész tartalmának leírása 

Ezen alkalom során kutatásokból származó bizonyítékokkal győzzük meg a résztvevőket arról, hogy 
szükség van a FairShares-re, olyan anyagokkal, amelyek egyformán hatnak az ‘észre’ és a ‘szívre’. 
Az Ön szerepe ezen alkalom során az, hogy alakítsa ki saját személyes ‘FairShares’ melletti 
érvrendszerét. A tanultakat oly módon fogja megerősíteni, hogy készít egy hangrámondást (vagy 
annak szövegét) egy prezentációhoz, amely a ‘A FairShares jelentősége’ címet viseli, miután a 
gyakorlatban megvizsgált jó néhány FairShares esetet. 

Tartalom 
Töltse le az adott alaklomhoz tartozó tananyagokat. Használatukkal az alábbiakat fogja tenni: 

● elkezdi kidolgozni a ‘A FairShares jelentősége’ című saját prezentációját, hogy bemutassa a 
labor résztvevőinek. 

● anyagokat gyűjt és testre szabja a 2., 4., 7., 10. és 13. diát (illetve szükség szerint módosítja 
a többi diát is). 

● a bemutató ‘hosszú változatából’ kivágja és beilleszti az Ön változatába szükséges dolgokat. 

1. feladat: Az oktató megfigyelése (30 perc) 

Jegyzeteljen, amikor az oktatója megtartja a ‘A FairShares jelentősége’ bemutatójának hosszú 
változatát. 
Amennyiben online tanul, használja az online hallgatóknak készített videó linkjét, nézze meg a 
videót az fsi.coop/courses learning platformon. 

2 – 7 feladat: (Az ön bemutatójának megtervezése) (60 perc) 

Előkészületek: Készítsen egy másolatot az alábbi anyagból: A FairShares jelentősége 
(alapváltozat). 
Ha személyes formában zajlik a tanulás: 

1. Álljanak össze párokba (lehetnek hárman is egy csoportban, ha három fő vesz részt 
ugyanabból a laborból, de ha négyen vagy többen vannak, bontsák a résztvevők csapatát 
két- vagy háromfős csoportokra) 

2. Készítse el a bemutatót a fenti sablonok használatával. 
3. Segítsen minden párnak az alábbi egyes részfeladatok során, hogy saját igényeikre 

szabhassák a bemutatót. A tanulási alkalom megtervezése érdekében minden egyes 
részfeladathoz megadtuk a hozzávetőleges időszükségletet is. 

Online tanulási környezetben: 
1. Töltse le a bemutatója sablonját. 

https://youtu.be/WpDdfNskYgU
https://www.dropbox.com/s/8qg5hi5cmftv7s4/Session%206%20-%20The%20Revelance%20of%20FairShares%20%28Basic%29.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8qg5hi5cmftv7s4/Session%206%20-%20The%20Revelance%20of%20FairShares%20%28Basic%29.pptx?dl=0


2. A platform többi tagjával, illetve az oktatóval levelezve kérjen szükség esetén segítséget 
a bemutató diáinak testre szabásához (az alábbiak szerint) 

2. részfeladat: (A 2. dia testre szabása) (hozzávetőleg 10 perc) 

● Együtt dolgozzanak ki egy ‘napjaink legnagyobb kihívása’ című közleményt. 
● Egyezzenek meg egy kérdésben, amit ezzel a közleménnyel kapcsolatban feltesznek a 

résztvevőknek. 
● Egy keresőprogram segítségével keressenek egy videót (a YouTube-on), amely a 

résztvevőket erről a közleményről tájékoztatja. A videó linkjét vegyék be a diáikba. 

3. részfeladat: (A 4. dia testre szabása) (hozzávetőleg 10 perc) 

Nézzék át alaposan a 6. Mellékletet (FairShares Laborok létrehozásának módszertana), és 
keressenek benne egy olyan esetet, amit bemutatnak a labormunkában résztvevőknek (de 
megállapodhatnak saját személyes tapasztalaton alapuló eset megosztásában is). 

● Írjanak egy közleményt a saját esettanulmányukról. 
● Írják hozzá, hogy az esettanulmányuk hogyan kapcsolódik a FairShares-hez. 
● Adjanak hozzá egy képet vagy rövid videót, amellyel jobban elmagyarázható az 

esettanulmány. 

4. részfeladat: (A 7. dia testre szabása) (hozzávetőleg 10 perc)  

Adjon információt a 7. diához bármely olyan weboldalról, amelyet javasolna a labormunkában 
résztvevőknek arra, hogy forrásokat gyűjtsenek FairShares vállalkozásukhoz. 

● Írja le az Ön által előnyben részesített platform mellett szóló érveket. 
● Adjon meg egy videó linket, képet vagy URL-t, hogy a résztvevők többet tudhassanak meg a 

platformról. 
● Adja meg bármely olyan „releváns gyakorlati eset” nevét, amely Ön szerint használhatná ezt 

a platformot egy projekthez való forrásgyűjtésre. 

5. részfeladat: (10. dia) (hozzávetőleg 5 perc) 

Adjon hozzá további információt a 10. diához az Ön laborjában létrehozott FairShares 
vállalkozásról. 

● Írja le, milyen támogatást tud az Ön laborja nyújtani (hogyan működhet a segítség) 
● Adjon meg egy videó linket, képet vagy URL-t, hogy a résztvevők többet tudhassanak meg 

az Ön laborjáról (lehet, hogy ezt később kell megtenni, ha a labort még nem hozták létre). 

6. részfeladat: (13. dia) (hozzávetőleg 5 perc) 

Egészítse ki a 13. diát olyan URL-ekkel, amelyek az Ön laborja által is nyújtott további 
erőforrásokról szólnak. 

● Nevezze meg az erőforrásokat, hogy meg lehessen azokat különböztetni a FairShares Labs, 
a FairShares Szövetség és a FairShares Intézet (FairShares Institute) által bemutatottaktól. 

● Ha rendelkezik ilyennel, adjon meg egy URL-t, hogy a résztvevők hozzáférjenek az Ön által 
megnevezett erőforráshoz. 

● Tetszés szerint módosítsa a többi diát. 



7. részfeladat: Hangrámondás készítése (20 perc) 

● Írja meg és/vagy vegye fel a 2. diához tartozó hangrámondást. 
o Adja meg, milyen technikai megoldást ajánlana a hangrámondás elkészítéséhez. 

(Megj.: Ez a videós bemutató lesz az, amelyet jelen kurzus saját online változatánál 
használ majd). 

● Jelen tanfolyam befejezéséhez és FairShares Képzőként való elismeréséhez be kell fejeznie 
ezt a videót, feltölteni egy közösségi oldalra, és megosztani az Ön által létrehozott videó 
URL-jét. 

● Az Ön országos koordinátora tudja visszaigazolni a beküldés folyamatának állapotát. Az Ön 
értékelője abban is tud segíteni, ha szeretne Minősített FairShares Képző lenni. 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

● Alakítson ki egy stratégiát ara, hogy hogyan fogja meggyőzni a résztvevőket a FairShares 
Modell és a FairShares Laborok fontosságáról. 

Időtartam  

1,5 óra 

Szükséges erőforrások  

Személyes találkozás esetén: Projektor és laptop a trénernek, flipchart vagy tábla a koncepciók 
további magyarázatához 
Online és személyes találkozás esetén: A résztvevőknek hozzá kell férniük a tananyagokhoz 
(DropBox-on vagy a Moodle Platformon keresztül), kell továbbá egy laptop vagy asztali számítógép 
internetkapcsolattal. 

Javaslatok 

● Fontolja meg, hogy előfizessen az Ön által használt, hangrámondásokat készítő szoftverre, 
hogy a többi résztvevő további költségek nélkül tudja azt használni. 

A képzési alkalom értékelése 

Az értékelés részeként 

A mélytanulást segítő további anyagok 
The surprising truth about what motivates us (A meglepő igazság arról, hogy mi motivál minket): Ezt 
a lebilincselő rövid animált videó Dan Pink-től azt magyarázza el, hogy a motiválás hogyan működik 
az embereknél. Ami különösen fontos: mechanikus feladatoknál a pénzügyi ösztönzők működnek. 
Kognitív feladatok esetében a pénzügyi ösztönzők rosszabb teljesítményhez vezetnek. 
Personal coaching example (Személyes coaching példa): a FairShares e régi használója már 
kidolgozott egy megközelítést a FairShares Model fontosságának magyarázatára. 
The power of strategic communications (a history) (A stratégiai kommunikáció ereje (történet): Ez a 
dokumentum a kommunikáció erejének teljes történetét mutatja be (Freudtól kezdődően). 

https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
https://evolutesix.com/
https://youtu.be/eJ3RzGoQC4s


Motivating people in the 21st century (Emberek motiválása a 21. században): Ez a cikk a motivációs 
elmélet fejlődését foglalja össze. 
77 ways to motivate people (77 módszer emberek monitáválására): Ez a Nebraskai Egyetem által 
összeállított útmutató egy sor olyan dolgot tartalmaz, amelyek segítségével az elkötelezettség és a 
munkában való részvétel erősíthető. 
How to use Screencast O Matic (Hohyan használjuk a Screencast O Matic.ot): Ez az URL a 
Screen-O-Matic, a bemutatók hangrámondással való készítéséhez használatos szoftver rövid 
oktatóanyagához irányítja. 
 
 

http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/01/WSN-52-2016-106-117.pdf
https://www.researchgate.net/publication/237371518_77_Ways_To_Motivate_Your_Workers
https://www.pacifica.edu/wp-content/uploads/2017/03/RecordingwithScreencastomatic.pdf

