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RENDSZERGONDOLKODÁS JÁTÉKOSAN 
   

Dennis Meadows és Linda B. Sweeney  könyve 
 

  SoL könyvbemutató műhely:  Szeptember 17.10h-5h 

Napjainkra szinte mindenkinek egyértelmű már, hogy az út, melyet 
az elmúlt évszázadokban kitapostunk, az emberiség és a földi 
fejlődés zsákutcája. Mindnyájunkban ott szunnyad a merre és 
hogyan tovább kérdése? A merre már sokunknak nem kérdés, de 
a hogyan nagyon vitatott. Az új utat tudatos, éber emberi 
közösségek, felelős vezetők és szervezetek lépésről lépésre 
tapossák egyre szélesebbé. Az út bejárásához elengedhetetlen 
tudás a rendszergondolkodás. 

Az ipari  társadalom elgépiesedett világában, azonban gyáraink 
mintájára alakultak ki a közigazgatás, a közoktatás és a gyógyellátás 
rendszerei. Ez azonban napjainkra, mint azt saját bőrünkön 
érzékeljük, teher, súlyos teher a kreatív, autonóm gondolkodásra és 
közösségi együttműködésre építő döntések és cselekvés 
kibontakozásában. A nyitás és újraértelmezés  irányba segít 
bennünket ez a kiadványunk. Linda Booth Sweeney és Dennis 
Meadows közös 30 játékot bemutató és feldolgozó, a tanuló 
szervezetek 5 alapelvét megvilágító kézikönyve:  

                            Rendszergondolkodás játékosan 

Újra kell lássuk magunkat a természet, társadalom és gazdaság 
szövevényében. Érzően gondolkodóvá kell váljunk és látnunk kell 
kapcsolati térhálónkat (systems thinking és systems feeling), ahol az 
együttérzés, a felelős és mindannyiunk boldogulását szolgáló 
cselekedetek vezethetik életünket. Dennis Meadows társ-szerző 
ennek a tudásnak az elérését szolgáló rendszerjátékok fontosságáról 
beszél az itt megnézhető egyetemi kurzuson is.  

A könyv és a műhely e fenti célok elérését hívatottak szolgálni. 

A résztvevők 

 bepillantást nyernek a rendszergondolkodásba 
és annak gyakorlati alkalmazásaiba 

 bepillantást nyernek az 5. alapelv által 
kitágítható környezeti és jövőteremtő 
stratégiákba, a komplexitást is kezelő tudástárba  

 kapcsolódhatnak egy hasonló értékrendben 
gondolkodó és azt élni is akaró társak 
közösségéhez. 
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TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁS A KÖNYVRŐL ITT OLVASHATÓ. 

A Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért, SoLHungary 
Alapítvány és SoL Intézet a Society for  Organizational Learning 
transzformáló erejű tudás-tárát hivatott magyar nyelven mind 
szélesebb körökben elérhetővé tenni konferenciák, kiadványok és 
képzések által. További programjainkról a honlapunkon olvashat. 

Kiemelt támogató partnerünk:     és          

A KÖNYV 

RENDSZERGONDOLKODÁS 
JÁTÉKOSAN 

 megjelenik magyar nyelven a 
SoL Intézet kiadásában 

(A könyv Peter Senge: Az 5. 
Alapelv című elméletének 

megértését is segíti) 

SZERZŐK 

Linda B. Sweeney és 
Dennis Meadows  

 
HÁZIGAZDÁK 

a könyv kiadását gondozó 
csapattagok 
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SZERZŐK 

                           

Dennis Meadows, tudós és 
rendszerelmélet kutató, me-
nedzser, a Növekedés határai 
(Limits to Growth) c. 
korszakalkotó könyv társ-
szerzője. Dennis Meadows és 
Donella Meadows a Globális 
ThinkTank, a Balaton Group 
társ-alapítói. 

Linda B.Sweeney, a Balaton 
Group vezetőségi tagja, szá-
mos rendszergondolkodó könyv 
szerzője, egyetemi oktató és 
tanácsadó.  

 „Könyvünket nem csendes, magányos 
olvasgatásra szántuk. A kötet tetteket, 
együttműködést, bemutatást és 
Megbeszélést igényel. …Rendkívül 

hasznosnak találja majd a 
gyakorlatokat. Magam is több 
tucatszor játszottam őket 
Magyarországon és több százszor 
Európában.”  D. Meadows 

http://www.lindaboothsweeney.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Meadows
http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Meadows
https://www.youtube.com/watch?v=-8uR0lw1IQs
https://docs.google.com/forms/d/1WalS2-koCCzjO_ok_HdPmOMqntnUerrzdZfdpPaThzU/viewform
mailto:info@solintezet.hu
http://solintezet.hu/rendszergondolkodas-jatekosan/
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http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Meadows
https://www.youtube.com/watch?v=-8uR0lw1IQs
https://www.linkedin.com/pub/linda-booth-sweeney/2/50b/164

