
7. alkalom – A FairShares Platform bemutatása 

Tanulási célok  

Képesnek lenni a résztvevőkkel megismertetni a Platformot és segíteni az arra való 
regisztrációt  

A munkarész tartalmának leírása 

Ezen alkalom során két rövid prezentációt fogunk használni: 
1) Annak elmagyarázására, hogy mi is az a FairShares Platform;  
2) A FairShares Platform által kínált legfontosabb funkciók leírására. 
A képzőknek el kell tudni magyarázni, hogy miért több ez egy weboldalnál és támogatniuk 
kell új felhasználók regisztrációját a platformra. 

Tartalom 
Töltse le a tananyagokat az fsi.coop/courses oldalról és végezze el a feladatokat. 

1. feladat: (5 perc) 

● Nézze meg a Platform rövid bemutatkozó videóját a Moodle Oktatási platformon 

2. feladat: (25 perc) 

● Álljanak neki egy 5 perces screencast vagy bemutató elkészítésének a „07-01. alkalom – a 
Platform Áttekintése” alapján (a bemutató sablonja megadva) 

● A FairShares Platformon végzett legfontosabb tevékenységekről (regisztráció, 
OpenStreetMap, a menüpontok közti szörfözés) készített screenshot-okat és magyarázatokat 
adják hozzá  

3. feladat: (30 perc) 

Nézzék meg (vagy tanulmányozzák) a „07 – 02 alkalom – a Platform alapvető funkciói” 
bemutatót. Miután átnézték a platfom legfontosabb funkcióit, a ‘Tanulási tevékenység – 
FairShares Platform (Sablon)’ dokumentumsablon segítségével dolgozzanak ki további 
tanulási tevékenységeket az Önök laborjában résztvevők számára. 

● Dolgozzanak ki egy tevékenységet a ‘kulcsfontosságú funkciók’ felfedezésére olyan 
gyakorlatokkal (esetleg a ScreenCast videók támogatásával), amelyeket a labortevékenységek 
résztvevői fel tudnak használni a FairShares Platformon való eligazodás megtanulásához. 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

A képző megtanulja, hogyan kell a Platform jelentőségét és használatát elmagyarázni és a 
Platform felhasználói számára Tanulási tevékenységeket kialakítani. 

http://../jumbo/Dropbox/FSL/FairShare%20Labs/Intellectual%20Outputs/IO%204%20train%20the%20trainers%20tool/FairShares%20Train%20the%20Trainer%20(English)/Session%207%20-%20Materials/Short%20Presentation%20Session%207.%20Platform%201.EN.pptx
http://../jumbo/Dropbox/FSL/FairShare%20Labs/Intellectual%20Outputs/IO%204%20train%20the%20trainers%20tool/FairShares%20Train%20the%20Trainer%20(English)/Session%207%20-%20Materials/Short%20Presentation%20Session%207.%20Platform%201.EN.pptx
https://screencast-o-matic.com/


Időtartam 

1 óra 

Szükséges erőforrások 

(Online) Videó, prezentációk és tanulási tevékenységek sablonjai az Ön saját nyelvén (vagy 
feliratozva), amelyek a FairShares Platform használatára tanítják az embereket. 
(Személyes találkozás esetén) Projektor internetre kötött laptoppal a tréner számára, 
flipchart papír (vagy tábla) és tollak. 

Javaslatok 

A felelős admin személy töröljön minden tesztprojektet, amelyet a résztvevők készítettek a 
saját Country Training Lab (Országos Képző Labor) keretein belül. 

A képzési alkalom értékelése 

● Hasznos volt Önnek az a képzési alkalom? 
● Képesnek érzi magáét arra, hogy elmagyarázza másoknak a Platform fontosságát és 

használatának módját? 

A mélytanulást segítő további anyagok 
● Platform Felhasználói Kézikönyv: https://fairsharesplatform.eu/user-manual/  
● A FairShares Platform: https://fairsharesplatform.eu/ 
● Prezentáció screenshot-okkal a Platformon végzett legfontosabb tevékenységekről 
● Link: Country Lab 

 

https://fairsharesplatform.eu/user-manual/
https://fairsharesplatform.eu/

