Curriculum voor FairShares Train the Trainer Cursus
Hoewel we verschillende soorten mensen kunnen identificeren die om verschillende redenen geïnteresseerd zouden kunnen zijn, zijn we het erover een
dat uiteindelijk slechts twee criteria relevant zijn voor ons:
- Geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij FairShares
- Geïnteresseerd en gemotiveerd zijn in en gemotiveerd om opleidingsvaardigheden te ontwikkelen of bij te werken
•

Dag 1

Sessie
1

Activiteit
beschrijving
Inleiding tot de
FairShares Train
the Trainer Cursus

Leermethode

Doelen en verwacht
resultaat
Weten wat men van een
FairShares Labs mag
verwachten

Face-to-Face variant

Online variant

Een inleiding in de structuur van de
cursus en de doelstellingen van de
cursus onder leiding van een docent.
Vraag de deelnemers naar hun
ervaringen als trainer.

Video over de structuur van de cursus, het
doel en de doelstellingen ervan. Vraag de
deelnemers om hun ervaringen als trainer
op te schrijven.

2

3

Start selfassessment

vaststellen wat voor soort
FairShares Labs trainer u
bent

Self-assessment vragenlijst (14 vragen) Online enquête +
over de pedagogische voorkeur en de feedback te vragen aan 3 mensen die een
bereidheid om FairShares te
idee hebben van jou als trainer
onderwijzen
Interview met z'n tweeën over uw
houding ten opzichte van de vijf
waarden en principes van FairShares.

Leeractiviteit

Self-assessment activiteit plus oriëntatie op de houding ten opzichte van de waarden en principes van FairShares

Orientatie op het
leren van
volwassenen

Uw sterke en zwakke punten als
FSL-trainer vast te stellen
De complexiteit van leerstijlen en
volwasseneneducatie begrijpen
en deze kunnen hanteren
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Leercycli en principes van
coöperatief leren (docentgeleide/discussie);
Werken met verschillende
soorten lerenden in verschillende
rollen (case study/rollenspel);
Identificeren van onderwijs- en
trainingsstijlen (diagnostische
vragenlijst);

Leeractiviteit

De leercyclus bestuderen, een casus bedenken, een vragenlijst maken

Overzicht van een
FairShares Lab

De onderdelen van een
FairShares Lab begrijpen
Het FairShares Model in detail uit
te leggen en te kunnen hanteren

Leermethode

Onderzoek Fig 2.1 (IO1);
Puzzelleeractiviteit met
FairShares Model V3.0a
documenten (1 - 6); Bereid een
vijf minuten durende
(groeps)presentatie voor op
FairShares Model V3.0a.

Leercycli en principes van coöperatief leren
(videopresentatie);
Werken met verschillende soorten lerenden
in verschillende rollen (case study);
Identificeren van onderwijs- en
trainingsstijlen (diagnostische vragenlijst);

Onderzoek Fig 2.1 (in IO1); lees
'Methodologie' (in IO1, deel 2);
Upload een YouTube-video (max. vijf
minuten) van u waarin u het FairSharesmodel uitlegt (krijg feedback van 3
personen).

Bestudeer belangrijke documenten en leg (in een video/perspectief) uw visie op het FairShares Model uit.
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Slot selfassessment

Leeractiviteit

Het meten van de vooruitgang in
het leren over FairShares Labs en
het zijn van een FairShares
trainer;
Vaststellen in welke aspecten u u
zich meer moet verdiepen met
leren
Self-assessment en terugblik

Herhaal de eerste
zelfbeoordelingsvragenlijst en
vergelijk de resultaten.

Herhaal de eerste
zelfbeoordelingsvragenlijst en vergelijk de
resultaten.

Vraag andere deelnemers om u
te helpen bij het voltooien van
een plan voor vervolgleren van
het leren.

Voltooi een plan voor het vervolg van uw
leerproces

Dag 2

●

Sessie
6

Activiteit
beschrijving
Mensen
interesseren en
motiveren voor
FairShares

Doelen en verwacht resultaat

Face-to-Face variant

Online variant

De waarde en relevantie van
FairShares kunnen uitleggen om
de betrokkenheid van de
deelnemers te garanderen.

Luister naar de presentatie van
uw docent over 'De relevantie
van het FairShares Model' en plan
vervolgens uw eigen versie van
de presentatie;

Bekijk de presentatie van uw docent over
'De relevantie van FairShares' en plan
vervolgens uw eigen versie van de
presentatie.

Gebruik Google om met z'n
tweeën te zoeken naar video's
die de rijkdom en
machtsongelijkheid in uw
locatie/regio/industrie in de weg
staan;
Kies 'relevante
praktijkvoorbeelden' uit het IO1
(bijlage 6).
Bedenk je extra middelen die je
kunt aanbieden om het gebruik
van FairShares te ondersteunen?
Kies de technologie die u zult
gebruiken om uw voice-track toe
te voegen aan uw presentatie
over 'The Relevance of
FairShares'.

Gebruik Google om te zoeken naar video's
om de rijkdom en machtsongelijkheid in uw
locatie/regio/industrie te problematiseren;
Kies 'relevante praktijkvoorbeelden' uit het
IO1 (bijlage 6).
Bedenk je extra middelen die je kunt
aanbieden om het gebruik van FairShares te
ondersteunen?

Kies de technologie die u zult gebruiken om
uw voice-track toe te voegen aan uw
presentatie over 'The Relevance of
FairShares'.

Sessie

Activiteit
beschrijving
Leeractiviteiten
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Invoering van het
FS Platform en het
gebruik ervan

Doelen en verwacht resultaat

Face-to-Face variant

Online variant

1. Schrijf een script voor je voice track voor 'The Relevance of FairShares'.
2. Neem een voorbeeld op van uw stem (Dia 2) (gebruik Loom, Screen-O-Matic of PowerPoint voice recording
tools).
Deelnemers in staat stellen
zich vertrouwd te maken
met het Platform en zich te
registreren.

Kamer met internettoegang en
computers/laptops
(u kunt de deelnemers vragen om eigen
laptops mee te nemen)

Maak een 5 min Screencast in het Engels,
ondertiteld in 5 talen en/of Screencast in alle
talen.
Waarom is het Platform meer dan een
gewone website?

Korte presentatie: waarom is het
Platform meer dan een gewone
website?

Screenshots en uitleg over de belangrijkste
activiteiten op het platform

Slideshow presentatie met screenshots
over de belangrijkste activiteiten op het
Platform

Activiteit om de gebruikershandleiding te
verkennen met oefeningen (ook
ondersteund door ScreenCast)

Elke deelnemer om zich in te schrijven
op het Platform

Een activiteit uitvoeren in het online lab van
uw land

Verken de gebruikershandleiding met
oefeningen
Een activiteit uitvoeren in het online lab
van uw land
Leeractiviteit

Leeractiviteiten waarbij de gebruiker zich moet registreren en een gestructureerde taak op het FairShares Platform
moet uitvoeren.
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Een idea workshop
organiseren

Leeractiviteit

Leren hoe je de creatie van
een FairShares
ondernemingsidee in een
FairShares Lab kunt
faciliteren.

Deelnemen aan brainstorming, mind
mapping en participatieve
besluitvormingsoefeningen (OPERA);
Ontwerp je eigen programma (agenda,
methoden, middelen, oefeningen) voor
de ideeënworkshops.

Zet uiteen hoe je brainstormen, mind
mapping en participatieve
besluitvormingsoefeningen zou organiseren
(na herlezing van het IO1 - deel 3);
Ontwerp je eigen programma (agenda,
methoden, middelen, oefeningen) voor de
ideeënworkshops.

Presenteer uw ontwerp aan andere cursisten (via een face-to-face presentatie op online presentatie)
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Registratie van
projecten op het FS
Platform en
uitnodiging van
andere
belanghebbenden

Lableden ondersteunen zodat ze
verschillende belanghebbenden
bij hun projecten kunnen
betrekken via het FairShares
Platform

Registreer een idee/project van
Sessie 8 in het Nederlandsel Train
de Trainer's Lab;
Bedenk wat voor soort partners
er nodig zijn (door het
bestuderen van de Canvas en
canvasvragen).
Verzamel ervaringen uit de kaart
(andere projecten). Nodig andere
belanghebbenden (bijv.
medewerkers, gebruikers en
investeerders) uit voor een
project;
Zoek lokale, nationale en
internationale projecten als
mogelijke partner, labs en andere
praktijken met behulp van het
FairShares Platform. Opbouw van
een verbindingsnetwerk.

Leermethode

Registreer uw eigen Project (in het Train the
Trainer's Lab van uw land;
Ontwikkel een strategie voor het uitnodigen
van andere belanghebbenden, zoals arbeid,
gebruikers en investeerders voor het project
(met behulp van de Canvas en de
Questionnare om na te denken over de
behoeften van belanghebbenden).
Verzamel andere projectervaringen met
behulp van de Platform Map). Vind
bijvoorbeeld lokale, nationale en
internationale projecten, laboratoria en
andere praktijken met behulp van de
OpenStreetMap op de site.
Nodig andere belanghebbenden uit;

Succesvol uitnodigen, verwerken en corresponderen met andere deelnemers aan het Lab/project.
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•

Introductie van de
Planner en Canvas
en/of andere
projectmanagementtools

Mensen helpen de beschikbare
tools voor incubatie en planning
te leren kennen en te gebruiken.

Leermethode

Activiteit voorbereiden

Activiteit
beschrijving
Het organiseren
van een incubatie /
haalbaarheidswork
shop

Doelen en verwacht
resultaat
Het vereknningsproces van
de haalbaarheid en de
incubatie van ideeën voor
FairShares ondernemingen
kunnen faciliteren

Waarom hebben we een
FairShares Planner en Canvas
nodig (Presentatie)

Bereid een videotutorial voor over de
noodzaak van de FairShares Planner en
Canvas (videopresentatie).

Casestudie: vorige deconstructies
van Resonate

Casestudie: vorige deconstructies van
Resonate

Dag 3
Sessie
11

Face-to-Face variant

Online variant

Oefeningen in het werken met
Open Space;

Lees paragraaf 2.1.3 van de methode (Lang)
over leer- en ontwikkelingsmethoden.

Speed dating;

Lees 'Asset-based Co-operative Management'
(Ridley-Duff and Grant, Journal of Co-operative
Studies).

Snelle besluitvorming en OPERA;
Opzetten van een programma voor
een incubatorworkshop
Leermethode

Plan een programma voor een
incubatorworkshop die OPERA integreert met
andere groepsleertechnieken.

Een incubatorworkshop ontwerpen die gebruik maakt van de in het IO1 (paragraaf 2.1.3) beschreven
groepswerktechnieken om een aantal vragen te beantwoorden in de 'haalbaarheidssectie' van het FairShares Canvass
(rode vragen genummerd 2.1 tot 2.12).

Sessie
12

Activiteit
beschrijving
Een planning
workshop
organiseren

Doelen en verwacht
resultaat
Een groep kunnen faciliteren
die werkt aan het afronden
van een FairShares plan.

Face-to-Face variant

Online variant

Leid ze door middel van Resonate
voorbeeld in de FairShares Planner
/ FairShares Canvass;

Bekijk het Resonate voorbeeld in de FairShares
Planner / FairShares Canvass;

Doe een oefening in het werken
met World Café;
Ontwerp een activiteit in het World
Café om 'duurzaamheid' en
'laatste' vragen over het FairShares
Canvass te beantwoorden.
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Bestudeer YouTube-video's op het World Café
en kies er een om te gebruiken in uw FairShares
Lab.
Ontwerp een World Café activiteit om
'duurzaamheid' en 'laatste' vragen over het
FairShares Canvass te beantwoorden.

Leermethode

Ontwerp een planningsworkshop die gebruik maakt van het World Café om een aantal vragen te beantwoorden in de
'duurzaamheid' en 'laatste' delen van het FairShares Canvass (Groen/Blauwe vragen genummerd 3.1 tot 3.9 / 4.1 tot
4.6).

Realisatie van een
FairShares plan

Een groep kunnen faciliteren die
werkt aan het afronden van een
FairShares plan.

Trainer leidt de discussie over het
definiëren van (grote) doelen en
(kleinere) doelen, en n deze met
de benodigde en beschikbare
middelen op een tijdlijn te
plaatsen.
Het formuleren van een elevator
pitch- (en groepswerk)oefeningen
Overzicht van het ecosysteem
(internationaal) en het creëren

Gebruik online software om (grote) doelen
en (kleinere) doelen in kaart te brengen met
de benodigde en beschikbare middelen op
een tijdlijn.
Het formuleren van een video pitch (en het
vragen om feedback).
Overzicht van het ecosysteem
(internationaal) en het creëren van een
spreadsheet voor het lokale ecosysteem.

van een spreadsheet voor het
lokale ecosysteem
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Leermethode

Oefening: interview een persoon en neem hem of haar mee door de afronding van een FairShares Canvas.

Evaluatie

Evaluatie

Leermethode

Oefening: analyseer het vermogen om FairShares te gebruiken en evalueer de cursus.

Analyse van de kennis en
efficiëntie van de cursus

Gebruik online vragenlijsten om de kennis
van de FairShares methode te beoordelen en
de FairShares cursus te evalueren.

