
9. alkalom – Emberek keresése és bevonása a projektekbe 

Tanulási célok 

A laborfoglalkozáson résztvevők segítése abban, hogy különböző érintetteket tudjanak 
megnyerni projektjeik számára a FairShares Platformon keresztül 

A munkarész tartalmának leírása 

Ezen alkalom során megtanítjuk a résztvevőknek, hogyan tudnak más érintetteket bevonni, 
és hogyan tudják alkalmazni a tanultakat egy projektben, a Sheffield Hallam Egyetem angol 
nyelvű Képzők Képzése Laborfoglalkozás keretein belül: 
https://fairsharesplatform.eu/project/sheffield-hallam-university-employability-project/  

Tartalom 
Töltse le a 9. alkalomhoz tartozó tananyagokat és végezze el a tanulási tevékenységeket. 

● Keressen és vonjon be projekteket a saját országának Képzők Képzése Laborjából (lásd 
Tanulási tevékenység) 

Tanulási tevékenység – FairShares Projektek 

1. feladat: 

Töltse le a ‘Tanulási tevékenység – FairShares Projekt (Sablon)’ című dokumentumot 
● Végezze elé a dokumentumban szereplő tevékenységeket, majd dolgozzon ki saját 

új tevékenységet. 
● Mentse el a dokumentumot későbbi felhasználásra. 

Utánkövetés (a kurzus után) 

● Beszéljék meg (személyes találkozón) vagy dolgozza ki (online) azt a stratégiát, 
amely segít embereknek más érintetteket (munkaerő, felhasználó vagy befektetői 
oldaltól) megnyerni a projektjük számára 

● Gondolja végig, milyen partnerekre van szükség, a FairShares Poszter és a Poszter 
Kérdőív segítségével 

● Keressen helyi, országos és nemzetközi szintű projekteket, laborokat és más 
gyakorlatokat, amelyek az OpenStreetMap módszert alkalmazzák 

● Írjon egy útmutatót arról, hogyan kell más érintetteket bevonni 
● Írjon egy útmutatót arról, hogyan kell hálózatot építeni 

A FairShares képzővel szembeni elvárások 

● A képző képes kalauzolni és támogatni a résztvevőket abban, hogy projekteket 
vigyenek fel a Platformra 

Időtartam 

30 perc 



Szükséges erőforrások  

Hozzá kell férnie a http://www.fsi.coop/courses oldalhoz, hogy megnézhesse a Kreatív 
Közjavakról szóló videót (09. lecke). 
Hozzá kell férnie a https://www.fairsharesplatform.eu oldalhoz, hogy projekteket találjon, és 
azokhoz embereket keressen. 
Hozzá kell férnie egy olyan szövegszerkesztőhöz, amely képes Microsoft Word formátumú 
dokumentumok szerkesztésére a laborban résztvevők számára a tanulási tevékenység 
kidolgozásához. 

A képzési alkalom értékelése 

● Hasznos volt Önnek az a képzési alkalom? 
● Képesnek érzi magát arra, hogy másoknak segítsen projektek keresésében és az 

azokhoz történő csatlakozásban? 

A mélytanulást segítő további anyagok 
● Projekt regisztráció: https://fairsharesplatform.eu/projects/new/ 
● A Térkép használata: https://fairsharesplatform.eu/ 
● Érintettek bevonása: https://fairsharesplatform.eu/members/search/  
● FairShares Poszter és FairShares Poszter Kérdőív 

o Hozzáférés ezekhez: fsi.coop/courses/ (FairShares Képzők Képzése – 09. 
lecke) 

● Keressen és ajánljon olyan URL-eket az Ön nyelvén, mint amilyenek az alábbiak:  
o 8 Tips for Turning a Connection into a Contact (8 tipp arra, hogy hogyan 

tegyünk egy ismeretséget kapcsolattá)  
o How to network like you really mean it (Hálózatépítés, ha igazán komolyan 

gondolja) 
 

http://www.fsi.coop/courses
https://fairsharesplatform.eu/projects/new/
https://fairsharesplatform.eu/
https://fairsharesplatform.eu/members/search/
http://fsi.coop/courses
https://www.themuse.com/advice/8-tips-for-turning-a-contact-into-a-connection-you-can-count-on
https://www.inc.com/minda-zetlin/8-things-power-networkers-do-make-connections.html

