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Sessie 7 Introductie van het FairShares Platform 

Leerdoelen 

De deelnemers vertrouwd maken met het Platform en zichzelf te laten registreren 

Beschrijving van de inhoud van de sessie  

In deze sessie zullen we twee korte presentaties gebruiken: 

1) Uitleggen wat het FairShares Platform is; 

2) De belangrijkste functies van het FairShares Platform te beschrijven. 

Trainers moeten kunnen uitleggen waarom het meer is dan een website en ze moeten nieuwe gebruikers 

kunnen ondersteunen bij de registratie op het platform. 

Inhoud 

Download het leermateriaal van https://fsi.coop/courses en voer de taken uit. 

Taak 1 (5 minuten) 

• Bekijk de korte introductievideo over het platform op het Moodle Learning-platform 

Taak 2 (25 minuten) 

• Begin met het maken van een screencast of een presentatie van 5 minuten op basis van "Sessie 07 - 01 

- Platformoverzicht" (voorbeeldpresentatie verstrekt) 

• Voeg screenshots en uitleg toe over de belangrijkste activiteiten op het FairShares-platform 

(registratie, OpenStreetMap, navigeren door de menu's) 

Taak 3 (30 minuten) 

• Bekijk (of bestudeer) de presentatie 'Sessie 07 - 02 - Platform Key Functions'.  

• Na het bekijken van de belangrijkste functies van het platform, gebruikt u de documentsjabloon 

‘Leeractiviteit - FairShares Platform (Template)’ om enkele leeractiviteiten voor mensen in uw Lab te 

ontwerpen. 

• Creëer een activiteit om ‘belangrijkste functies’ te verkennen door oefeningen (misschien met 

ondersteuning van ScreenCast-video's) die gebruikers van uw Lab kunnen gebruiken om meer te leren 

over het navigeren op het FairShares-platform. 

Wat wordt verwacht van een FairShares Trainer 

De trainer leert de relevantie en het gebruik van het platform uit te leggen en leeractiviteiten voor 

platformgebruikers te ontwerpen.  

Tijdlijn 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://fsi.coop/courses
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1 uur 

Benodigde middelen  

(Online) Video, presentaties en voorbeeldleeractiviteiten in uw eigen taal (of met ondertitels) om mensen te 

coachen bij het gebruik van het FairShares Platform. 

(Face to Face) Beamer met een via internet verbonden laptop voor de trainer, flipchart-papier (of 

whiteboard) en pennen. 

Aanbevelingen 

De verantwoordelijke beheerder moet alle testprojecten die zijn gemaakt door cursisten (na afloop) 

uit het nationale Training Lab verwijderen. 

Evaluatie van de sessie 

• Was deze sessie nuttig voor u? 

• Voelt u zich in staat het belang en het gebruik van het Platform aan anderen uit te leggen? 

Extra bronnen ter verdieping 

• Platform gebruikershandleiding:  https://fairsharesplatform.eu/user-manual/  

• The FairShares Platform: https://fairsharesplatform.eu/ 

• Presentatie met screenshots over de belangrijkste activiteiten op het platform  

• Link: NL Lab 
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