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A tanulás lényege a kapcsolat. Emberi kapcsolatainkon keresztül vagyunk képesek világunk valódi  
megértésére.( Peter Senge, MIT prof.-SoL elnök)

PARTNERSÉG A SZERVEZETBEN - PARTNERSÉG A TÁRSADALOMBAN      

TÁRSAS INTELLIGENCIA FEJLESZTÉS A RÉSZVÉTELI VEZETÉS MÓDSZEREIVEL 

 

„A képzés szakmai színvonalát és intenzitását azzal is tudnám érzékeltetni, hogy úgy érzem, a pár  
hónap alatt többet tanultam és gyakorlatban jobban hasznosítható tudást szereztem, mint egy  

másoddiplomás többéves kurzuson.” 
   (Kemény Gabriella, CEU HR vezető, volt Tempus igazgató, az I. Dialogus facilitátor képzés után)

A felhatalmazás, a személyes felelősségvállalás, a csoportmunka, a szervezeteken, iskolákban és a 
társadalmi csoportokon belül jelentkező konfliktusok megoldása, vagy még inkább megelőzése, a vezetők és 
beosztottak közötti kreatív és innováció fejlesztő együttműködés, a mély demokratikus folyamatok felvállalása 
a csoport és közösség belső dinamikája… mind-mind kialakítható, megerősíthető és fejleszthető ezen 
módszerek hatékony és hozzáértő alkalmazása során.
A SOL Intézet ismét elindítja a Dialógus és a Facilitálás művészete programját, melynek célja a dialógus, 
a  társadalmi  párbeszéd,  a  közösségi  intelligencia  hatékony  megteremtését  szolgáló,  új  és  innovatív 
megközelítések  megismertetése,  módszereinek  átadása,  és  a  mögötte  meghúzódó  szemléletváltás 
paradigmatikus megalapozása. A kollektív intelligencia kibontása által hatékony és összetartó megoldásokhoz 
jutunk, az innováció és a közös tudás, a szervezeti elköteleződés, és távlati döntések terén:

• a társadalmi párbeszéd, (stakeholder dialógusok)
• az együttműködés, (team- és közösségfejlesztés vállalati és iskolai)
• a konszenzusra épülő döntések (stratégia tervezés, jövőkép kialakítás) 
• a kreatív és innovatív gonolkodás

A módszerek a kognitív tudományokra,  David Bohm mély dialógusára és a rendszerszemléletre épülő új, 
innovatív,  az  MIT-SOL  (Massachusetts  Institute  of  Technology  –  Tanuló  Szervezet  Társaság)  szakmai 
köreiben tovább fejlesztett folyamatokra épülnek, mint Kollektív intelligencia, The World Café, Presencing,  
melyeket számos nagy szervezet alkalmaz, többek között a Ford,az  Unilever,, és a NOKIA, de megtalálhatók 
tudományos intézetek, iskolák is. 
Hazai belső facilitátor képzés zajlik már több éve a SoL partnerszervezete, a Tempus közalapítvány keretei  
között vagy az Európai Unió támogatásában 5 országgal együtt.

Elsajátítható kompetenciák

• az ön- és a csoportos reflexió tanulási képességének erősítése,
• saját mentális térképeink feltárására és feldolgozása,
• a párbeszéd és alkotó, teremtő erejű kérdés-feltevés elsajátítása,
• a kollektív intelligencián és a csoportkohézión alapuló cselekvés,
• a politikai – szervezeti konszenzus teremtés, 
• a vita (debate) mellett és helyett a dialógus, (dia*logos =a jelentésáram) együttműködést 

támogató folyamatok kialakítása,
• a társadalmi, közösségi és iskolai konfliktusok kezelése,
• az innovatív, alkotó közösségek színergikus működése,
• a szervezetek stratégia alkotási folyamatainak elmélyítése. 

Ez a módul a magyarra fordított könyv, D.Bohm A dialógusról című könyvét a további képzések 
elméleti alapjaként dolgozza fel, a mező, a tudatalatti, a tacit tudás és a személyes tudatosság és 
belső munka szemszögéből és így az éberség-mindfulness és a presencing képzés alapozásaként 
coachingban érdekelt vezetőknek is alakalmas és fontos lehet. 

Részletesebb tartalmi  tájékoztatót  és  időbeosztást  a  www.solintezet.hu oldalon  talál  a  jelentkezési 
lappal együtt és személyesen tájékozódhat Ruzsa Ágota, vezető trénertől.

„Ne mögöttem járj, hisz én nem vezetlek. Ne előttem járj, hisz én nem követlek. Gyere itt, mellettem és  
egyszerűen csak légy a barátom.„ (A.Camus)
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