Tanterv a FairShares Train the Trainer kurzushoz
Bár több szempontból is megkülönböztethetnénk azokat a személyeket akik érdeklődnek a tréning iránt, megegyeztünk abban, hogy alapvetően két
kritérium fontos számunkra:
- Érdeklődés a FairShares iránt
- Érdeklődés és motiváció az iránt, hogy a tréning képességeit fejlessze
Első nap

●

Lecke

Tevékenységleírás
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Bevezetés a
FairShares train the
Trainer kurzusba

Tanulási szemlélet

Célok és várható
eredmények
A FairShares trénerré válás
elvárásainak megismerése

Face-to-Face tanulás

Online tanulás

Oktató által vezetett bevezetés a
kurzus struktúrájába, céljaiba és
törekvéseibe. A résztvevők
megkérdezése eddigi tréneri
tapasztalatakról.

Video bevezetés a kurzus struktúrájába,
céljaiba és törekvéseibe. A résztvevők
megkérdezése eddigi tréneri
tapasztalatakról.
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Kezdeti önértékelés

Annak beazonosítása, milyen
fajta FairShares Labs tréner
Ön

Önértékelési kérdőív (14 kérdés) a
pedagógiai készségekről a FairShares
tanításához. Párokban egymás
meginterjúvolása a FairShares 5
értékéhez és elvéhezl való
hozzáállásról.

Tanulási szemlélet

Önértékelési tevékenység, plusz a FairShares értékek és elvek iránti elkötelezettség

Tájékozódás a
felnőttoktatásról

Az Ön erősségei nek és
gyengeségei nek számbavétele
FairShares trénerként
A tanulási stílusok
komplexitásának és a
felnőttoktatás lényegének
megértése
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A kooperatív tanulás alapelvei és
tanulási ciklusai (oktató által
vezetve/ vita);
Különböző tanulók különböző
szerepekben dolgoznak
(esettanulmány / szerepjáték). A
tanítási és tréning stílusok
meghatározása (feltáró kérdőív);

Tanulási
tevékenység

Tanulási ciklusok, esetek megtekintése, kérdőív kitöltése

Egy FairShares Lab
áttekintése

A FairShares Lab-ek elemeinek
megértése
Képes legyen a FairShares
modellt részletesen elmagyarázni

Tanulási szemlélet

A 2.1 (IO1) ábra vizsgálata; Jigsaw
tanulási tevékenység a FairShares
modell V3.0a dokumentumokkal
(1 - 6); Egy öt perces prezentáció
létrehozása (csoportban) a
FairShares modell V3.0a-ról

Online felmérés +
Visszajelzés kérése 3 személytől, akik meg
tudják ítélni milyen tréner Ön

A kooperatív tanulás alapelvei és tanulási
ciklusai (video előadás);
Különböző tanulók különböző szerepekben
dolgoznak (esettanulmány) ;
A tanítási és tréning stílusok meghatározása
(feltáró kérdőív);

A 2.1 (IO1) ábra vizsgálata; A Módszertan
olvasása (az IO1, Section 2-ben);
Egy maximum 5 perces youtube video
feltöltése, melyben Ön magyarázza el a
FairShares modellt (kérjen három embertől
visszajelzést róla)

A kulcsdokumentumok tanulmányozása és elmagyarázása (egy videoban), a FairShares modell az Ön perspektívájából
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Végső önértékelés

A FairShares Lab-ekől való tanulás
éa a FairShares trénerré válás
folyamatának mérése;

A kezdeti önértékelés
megismétlése és az eredmények
összehasonlítása

Annak felmérése, milyen
szempontokra van még
részletesebben szüksége
Self-assessment and review

Más résztvevők segítsége a
tanulási tervének befejezéséhez

A kezdeti önértékelés megismétlése és az
eredmények összehasonlítása
Tanulási tervének kiegészítése

Learning activity

Második nap

●

Lecke

Tevékenységleírás

Célok és várható eredmények

Face-to-Face tanulás

Online tanulás
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Emberek
motiválása a
FairShares-re

Képes legyen a FairShares értékek
olyan elmagyarázására, mellyel
bevonzza a résztvevőket

Hallgassa meg oktatójának
elóadását “ a FairShares modell
relevanciáiról” majd tervezzen
egy saját előadás variációt erről;

Nézze meg oktatójának elóadását “ a
FairShares modell relevanciáiról” majd
tervezzen egy saját előadás variációt erről;

Párokban keressenek Google
videókat a jólét és hatalom
egyenlőtlenségéről az Ön
lakóhelyéről/régiójáról/tevékenys
égéről;
Keressen releváns gyakorlati
eseteket az IO1-ből (Melléklet 6).
Gondolja át milyen további
forrásokat tud kínálni melyekkel a
FairShares használatát tudja
elősegíteni?

Keressen Google videókat a jólét és hatalom
egyenlőtlenségéről az Ön
lakóhelyéről/régiójáról/tevékenységéről;
Keressen releváns gyakorlati eseteket az IO1ből (Melléklet 6).
Gondolja át milyen további forrásokat tud
kínálni melyekkel a FairShares használatát
tudja elősegíteni?

Találja ki a technológiát mellyel “FairShares
relevanciája” előadásához a hangját
biztosítja

Találja ki a technológiát mellyel
“FairShares relevanciája”
előadásához a hangját biztosítja
Tanulási
tevékenység

1. Írjon egy forgítókönyvet a saját hangjával előadott “a FairShares relevanciája” előadáshoz
2. Vegyen fel egy mintát a hanganyaggal (Slide 2) (használja az alábbiakat: Loom, Screen-O-Matic, vagy PowerPoint
hangfelvételi eszközök)
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A FS Platform
bemutatása és
használata

A résztvevők
megismertetése a
Platformmal és regisztráció

Internet hozzáféréssel rendelkező
terem, számítógépek/laptopok
(megkérheti a résztvevőket, hogy
hozzák el saját laptopjaikat)
Rövid prezentáció: miben más a
Platform , mint egy általános weboldal?
Slideshow prezentáció a Platform
legfontosabb részeiről készült
screenshot-okkal
Minden résztevő regisztráljon a
Platformra

Hozzon létre egy 5 perces képernyőfelvételt
angolul 5 nyelvi felirattal/ vagy egy felvételt
minden nyelven,
Miben más a Platform , mint egy általános
weboldal?
Screenshot-ok és magyarázatok a Platform
legfontosabb tevékenységeiről
Magyarázza el a Használati kézikönyvet
gyakorlati példákkal
(képernyőfelvételekkel alátámasztva)
Végezzen el egy tevékenységet az országa
online Lab-jében

Magyarázza el a Használati kézikönyvet
gyakorlati példákkal
Végezzenek el egy tevékenységet az
országa online Lab-jében
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Tanulási
tevékenység

Tanulási tevékenység, mely során a felhasználók regisztrálnak és egy struktúrált feladatot hajtanak végre a FairShares
Platform-on

Egy ötlet workshop
megszervezése

Annak megtanulása, hogy
támogatható egy
FairShares ötlet
létrehozása egy FairShares
Lab-ben

Részvétel ötletbörzékben, és
döntéshozó gyakorlatokban (OPERA);
Tervezze meg a saját programját
(napirend, módszerek, források,
gyakorlatok) egy ötlet workshophoz

Tervezze meg hogy fogja megszervezni az
ötletbörzéket, és döntéshozó gyakorlatokat
(az IO1 – Section 3 elolvasását követően);
Tervezze meg a saját programját (napirend,
módszerek, források, gyakorlatok) egy ötlet
workshophoz

9

Tanulási
tevékenység

Mutassa be a tervét más kurzus résztvevőknek ( face to face vagy online prezentáción keresztül)

Projektek
regisztrációja a FS
Platfromra és más
résztvevők
meghívása

A Lab tagok segítése abban, hogy
meg tudjanak hívni különböző
résztvevőket a projektjükbe a
FairShares Platformon keresztül

Regisztráljon egy
ötletet/projektet a Session 8-ból
az alkalmas Train the Trainer
ország Lab-ben;
Gondolja át mely partnerekre van
szüksége (a Canvass kérdések
értelmezéséhez)
Gyűjtsön tapasztalatokat a
térképről (más projektekről).
Hívjon meg más résztvevőket (pl.
munkatársakat, felhasználókat,
befektetőket) a projektjébe;

Regisztrálja a saját projektjét ( az országa
Train the Trainer’s Lab-jában);
Hozzon létre egy stratégiát más résztvevők
meghívására pl. munkatársak, felhasználók
vagy befektetők (használja a Canvasst és a
kérdőívet ahhoz, hogy átgondolja mely
résztvevőkre van szüksége).
Gyűjtsön más project tapasztalatokat a
Platfrom térképéről. Találjon helyi, országos
vagy nemzetközi projekteket, Lab-eket az
OpenStreetMap-et használva az oldalon.
Hívjon meg más résztvevőket

Keressen helyi, országos vagy
nemzetközi projekteket
lehetséges partnerként, Lab-ként
a FairShares Platformot
használva. Építsen kapcsolati
hálót.
Tanulási szemlélet

Eredményes meghívások, kapcsolatfelvétel más Labekkel/project résztvevőkkel.
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A Planner és a
Canvass és/vagy
további project
menedzselési
eszközök
bemutatása

Segíteni az embereket abban,
hogy megismerjék és használni
tudják a rendelkezésre álló
eszközöket az inkubációhoz és a
tervezéshez

Tanulási szemlélet

Előkészítő tevékenység

Miért van szükségünk a
FairShares Planner-re és Canvassre (Előadás)

Video tananyag elkészítése arról miért van
szükség a FairShares Planner-re és Canvassre (Video előadás)

Esettanulmányok

Esettanulmányok

•

Harmadik nap
Lecke

Tevékenységleírás
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Inkubációs /
megvalósító
workshop
szervezése

Célok és várható
eredmények
A megvalósítás folyamatának
segítése és az ötletekből
FairShares vállalkozások
létrehozása

Face-to-Face tanulás

Online tanulás

Gyakorlatok az Open Space
módszerrel;

Olvasás: 2.1.3 Módszertan (hosszabb változat) a
Tanulási és Fejlesztési Módszereknél.

Társkeresés

Olvasás: “Eszközalapú kooperatív
menedzsment’ (Ridley-Duff and Grant, Journal
of Co-operative Studies).

Gyors döntéshozás és OPERA;
Program létrehozása egy inkubátor
workshophoz
Tanulási szemlélet

Terv kidolgozása egy inkubátor workshopra,
mely integrálja az OPERA módszert más tanulási
technikákkal.

Egy inkubátor workshop tervezése, ami csoportos tanulási technikákat használ (ezek leírása az IO1-ben (Section
2.1.3), a megvalósíthatóság kérdéseinek megválaszolása a FairShares Canvass-on (piros kérdések 2.1-től 2.12-ig)

Lecke

Tevékenységleírás
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Egy tervező
workshop
megvalósítása

Célok és várható
eredmények
Egy csoportos munka
levezénylése, mely egy
FairShares tervet hoz létre

Face-to-Face tanulás

Online tanulás

Példákkal végigvezetni a FairShares
Planner-en / FairShares Canvassen;

Példákkal végigvezetni a FairShares Planner-en /
FairShares Canvass-en;

Egy gyakorlat véghezvitele a World
Café módszerrel;
Megtervezni egy World Café
tevékenységet a FairShares
Canvass “fenntarthatóság” és
“végső kérdéseinek”
megválaszolásához.
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Tanulmányozzon YouTube videokat a World
Café módszerről és válasszon ki egyet az Ön
FairShares Lab-jének.
Megtervezni egy World Café tevékenységet a
FairShares Canvass “fenntarthatóság” és “végső
kérdéseinek” megválaszolásához.

Tanulási szemlélet

Megszervezni egy tervező workshopot ami a World Café módszert használja a FairShares Canvass “fenntarthatóság”
és “végső kérdéseinek” megválaszolásához. (zöld/kék kérdések 3.1-től 3.9-ig/4.1-től 4.6-ig)

A FairShares terv
létrehozása

Levezetni a folyamat felállítását,
prototipusát és professzionális
tanácsok keresése

Oktató által vezetett vita a nagy
célok és kisebb célok
definiálására, megtervezni a
folyamatot a szükséges és
rendelkezésre álló erőforrások
ismeretében
Egy terv létrehozása csoportos
gyakorlatokkal
Az ökoszisztéma áttekintése
(nemzetközi) és egy táblázat

Online sofrtware használata a nagy célok és
kisebb célok definiálására, megtervezni a
folyamatot a szükséges és rendelkezésre álló
erőforrások ismeretéhez
Video terv létrehozása (és visszajelzés
kérése).
Az ökoszisztéma áttekintése (nemzetközi) és
egy táblázat létrehozása a helyi
ökoszisztémáról

létrehozása a helyi
ökoszisztémáról
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Tanulási szemlélet

Gyakorlat: meginterjúvolni valakit és végigvezetni a FairShares Canvass befejezésén

Kiértékelés

Kiértékelés

Tanulási szemlélet

Gyakolrat: a FairShares használatára való képesség elemzése, a kurzus kiértékelése

A kurzus hatékonyságának
elemzése

Az online kérdőív használata a FairShares
módszertan tudásának méréséhez és a
FairShares kurzus kiértékeléséhez

