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   „ A tanulás lényege maga a kapcsolat. Emberi kapcsolatainkon keresztül vagyunk képesek világunk valódi megértésére.“  
                                                                                                                                                       P. Senge, a nemzetközi SoL elnöke 

 

Az Alapítvány küldetése 
„Hozzájárulni ahhoz, hogy a rendszergondolkodás, az ökológiai tudatosság és a kollektív bölcsesség 
elveire és gyakorlatára alapozott fenntartható, együtt-érző és felelős társadalom alakuljon ki a 
személyes, szervezeti és közösségi tanulási kompetenciák fejlesztésével, miközben nyitva tartjuk a 
szívet, serkentjük a gondolkodást és felemeljük a lelket.” 

A nemzetközi SoL hálózat 
A Tanuló Szervezet Társaság (Society for Oranizational Learning - SoL) 1995-ben a Massachussetts 
Institute of Technology (MIT,Boston) Tanulószervezet Központjából nőtt ki, hogy átfogó szervezeti, 
intézményi változások létrejöttét segítse és támogassa tagjai között a tanuló és műhely közösségek 
kialakulását. A növekvő nemzetközi érdeklődés hatására 1998-ben globális hálózattá bővült Peter 
Senge, MIT professzor elnökletével.(Global SoL Network). Ruzsa Ágota, nemzetközi SoL koordinátor 
révén a hazai érdeklődök kezdettől fogva bekapcsolódhattak a SoL munkájába.  

A SoL hazai története 
A SoL alapítója, Peter Senge MIT professzor közreműködésével hazánkban 2004-ben tartott 
konferencia adott sikeres indítást a hazai munkának. Azóta a rendszerszemlélet és a kollektív 
intelligencia fejlesztése, mint a fenntarthatóság fontos elméleti és gyakorlati alapja a szervezet 
munkájának gerincét adja.  A SoL Intézet eleinte az Ariadne Gaia Alapítvány és a Budapest Klub 
támogatásával működött. Az elmúlt évek munkájának eredményeire alapozva 2007-ben létrejött a 
SoL önálló hazai szervezete, a Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért, SoL Magyarország 
Alapítvány. 

A tanuló szervezetek 
Napjaink állandósága a változás. A néhány éve még biztos sikert jelentő módszerek ma már jó 
eséllyel nem eredményesek, a változásokkal általában csak utólag találkozunk, azoknak csak 
következményeivel igyekszünk megbirkózni. A szervezetek eredményességéhez ezért fontos a 
gondolkozás és cselekvés új modellje, ami megújító erővel bír egy szervezet egészére. A 
rendszerszemléletű gondolkozás az a szemlélet, amely a világot a maga egészében, 
összetettségében láttatja. A jövő alakítására irányuló képesség és igény, a közös szervezeti tudás 
létrehozása és fejlesztése, valamint a csoportos tanulás növeli a hatékonyságot, a szervezeti 
alkalmazkodás képességét. A személyes tudat és képességek kiművelése, kiteljesítése pedig 
minden, jelen világunkban működő és alkotó vezető szükséges kompetenciája és kihívása. 

Futó projektjeink 

 

Rendszerpedagógia  

A rendszergondolkodás bevezetése az iskolai képzésekbe, a fenntarthatóság és a tanuló 
szervezeti modell  oktatásba történő adaptálása.  

SoL Academy Duna menti Partnerség – Vezetőfejlesztés az Új Világban  
 
Enhancing Systemic Transfotmation-EU projekt  

 

A Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében 
önálló jogi személyiségű szervezeti egységeként létrehozta a SoL Intézetet, amely tagjai és 

stratégiai partnereivel közösen működik egy kreatív, innovatív, szektor-közi tanulóműhely és 
tudás közösség szellemiségében. 
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A SoL Intézet, ügyvezető: Szentirmai Judit   

 judit.szentirmai@solintezet.hu www.solintezet.hu 

Szolgáltatások 
 
Kutatás-fejlesztés a tanuló szervezeti kompetenciák, valamint a fenntarthatóság a vállalati, szervezeti 
és iskolai gyakorlat terén. 
Képzések a tudásteremtő kompetenciák fejlesztésére: a tanulószervezet alapkompetenciái: 
rendszerszemlélet és kollektív intelligencia fejlesztése; személyes vezetés; kollektív, jövőre irányuló 
stratégiai és problémamegoldó gondolkodás; társas tanulás és társadalmi felelősségvállalás;   
Műhelykonferenciák, tanuló körök, nemzetközi fórumok szervezése, tudástransfer és társadalmi 
párbeszéd fórumok eredményes és újszerű facilitálása. 
Vezetői dialógus, stakeholder dialógus, SoL café, tanácsadás, coaching, tudás közösségek 
fejlesztése. 
Tanuló szervezetekkel és fenntarthatósággal kapcsolatos kiadványok elérhetővé tétele. 
Társadalmi-Szervezeti Intelligencia fejlesztése, Szervezeti kultúraváltás 

Kiemelt programok   
 
A Vezetés belső útján:szervezetek-emberek-rendszerek  

 Rendszergondolkodás 
Folyamatos  Tanuló Műhely 
Rendszergondolkodás a gyakorlatban ( coachingban és stratégia tervezésben és az 

oktatásban ) képzések és műhelykonferenciák,    
Ami a CSR-n túl van: A hatékony változások 12 színtje 

 Dialogos-Részvételi vezetés és Térteremtő facilitátorok 
A Szervezeti-közösségi Intelligencia fejlesztő módszertanok-alapképzések( TS, 

AOH,TWC) 

 Mindfulness és Jelen-lét : Inspiráló vezetés és intuitív jövőteremtés 
MbSR, Presencing és rendszerállítás 

Kapcsolódás -Tagság 

Kapcsolati tagok – rendszeresen megjelenő hírlevelünket megkapják, és hozzáférnek elektronikus 
kiadványainkhoz, dokumentumainkhoz, előadásainkhoz;  

Aktív Partnerek – az K-tagsággal járó valamennyi szolgáltatáson túl kedvezményes részvétel hazai és 
nemzetközi SoL rendezvényeken, tanácsadás, coaching és közösen kialakított tudás műheélyek   

Sponzoráló tagok – akiknek fontos ez az értékrend és tudásbázis-támogatni akarják, de most személyes 
munkával nem tudnak hozzájárulni.  

Stratégiai partnerek – közös rendezvények, programok szervezése; közös kutatás, fejlesztés; közös 
fellépés; kölcsönös kedvezmények; 

 ; 

Önkéntesek – ingyenes, vagy kedvezményes részvétel programokban, közös tanulás a felajánlott, 
felelősséggel végzett munka fejében; 

Munkatársak – projektekre, konkrét feladatokra megállapodás szerint. 

Várjuk jelentkezését akár az Alapítvány támogatójaként, akár új tudást kialakító szakmai együttműködő 
félként, vagy partnerként – amennyiben a fenti célokkal Ön is azonosul és együtt kíván dolgozni velünk a 
tudásalapú, együtt-érző, felelős és hatékony gazdaság, társadalom megteremtésében; nyitott az új, 
innovatív fejlesztő módszerek és szemléletformáló tanulási folyamatok alkalmazása iránt.    


