Sessie 3 Oriëntatie op het leren van volwassenen
Leerdoelen
- Uw sterke en zwakke punten als FSL trainer vaststellen.
- Inzicht in en het kunnen hanteren van de complexiteit van leerstijlen bij volwassenen.

Beschrijving van de inhoud van de sessie
In deze sessie wordt u beter geïnformeerd over de belangrijkste principes van het leren van volwassenen, hoe
om te gaan met verschillende leerstijlen en hoe u als FSL-trainer zelf een effectieve stijl kunt ontwikkelen.

Inhoud
- Werken met verschillende soorten lerenden in verschillende rollen (casestudy van de Leercirkel)
- Kolb's Leercyclus (video presentatie).
- Het onderscheiden van de verschillende onderwijs- en opleidingsstijlen (inzichtsoefening).

Leeractiviteiten
Download de leeractiviteiten en lees vervolgens de tekst over de leercirkel, gevolgd door de casestudy van de
leercirkel. Overweeg de volgende vragen.
-

Wat is de situatie?
Wat voor soort persoon is hij/zij?
Wat voor gedrag vertoont hij/zij?
Welke mogelijke oplossingen zou u proberen?

Leeractiviteit 1 (30 min.)
Bespreek in uw studiegroep (of notitieblok, als je alleen studeert) het volgende:
-

Herkent u iets van Kolb's leerstijlen in de rollenspelsituaties?
Wat voor soort leerling bent u (een denker, doener, gevoelsmens of observator)?
Wat helpt u om door te gaan naar andere stadia in de leercirkel en het proces te voltooien?

Leeractiviteit 2 (20 min.)
Bestudeer de tekst over het situationele coachingmodel over mentorschapsstijlen.
Schrijf op (of bespreek met uw groep)
-

Wat is uw favoriete mentorschapsstijl?
Waarom is dit uw favoriete stijl?

Leeractiviteit 3 (30 min.)
Bestudeer de tekst over de vijf onderwijsculturen
-

Wat is uw favoriete trainer stijl?
Wanneer is elke stijl nuttig en effectief?
Hoe kunt u uw stijl veranderen?
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Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer
Het verkennen van uw persoonlijke leer- en trainingstijl.
Leren om van stijl te veranderen wanneer dat nodig is.

Tijdlijn
1 ½ uur

Vereiste middelen
Toegang tot lesmateriaal op www.fsi.coop/courses via een computer met internetverbinding.
Beamer en laptop voor de trainer, flip-over.

Evaluatie van de sessie
-

Was deze sessie nuttig voor u?
Bent u in staat om te zeggen wanneer een stijl nuttig en effectief is?
Weet u hoe u uw stijl kunt veranderen?

Extra bronnen ter verdieping (op Moodle)
Deep Learning and Education for Sustainability: Dit artikel vergelijkt oppervlakkig en diepgaand leren en gaat
vervolgens na hoe meer holistische benaderingen van diep leren nodig zijn om mensen op te voeden voor
duurzaamheid (en sociaal ondernemerschap).

IO1 (Methodology for Creating a FairShares Lab) paragrafen 3.1 tot en met 3.3 beschrijven de
aannames van projectpartners over leren en ontwikkeling, waaronder het Train the Trainerprogramma
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