Szektortudat-fejlesztés.
Ismeretek és ismérvek a
szektorról. A szektorhoz
való tartozás el nyei és a sikeres
szektorépítés lehet ségei.
Zalatnay László tréner

2 állítás:
• Az emberi társadalom összes problémája
összefüggésben van egymással.
• Összefügg problémákat nem lehet
elkülönült politikákkal és intézményekkel
kezelni.
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Mit jelent a szektor szó?

A szektor szó jelentései:
Értelmez kéziszótár: hatáskör, munkaterület, övezet,
meghatározott, elkülönített terület
Matematika: a kör egy szelete
Stadion
Parlament:
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További értelmezések:
Nyár

Tavasz

sz

Tél

Év-szak
Szak-ért
Szak-ma
Szak-szervezet.
Szak-munkás
Szeglet
Szög-let. Szelet.

Mottó
Egy szeg miatt a patkó elveszett
A patkó miatt a ló elveszett
A ló miatt a csata elveszett
A csata miatt az ország elveszett
Verd be jól azt a patkószeget!
Angol gyermekvers
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Szektor: hatáskör, munkaterület, övezet,
meghatározott, elkülönített terület
•
•
•
•

Mit l elkülönített?
Mire jó elkülöníteni?
Meghatározott: Tehát mi az a szempont amit meghatározunk?
Hatáskör: Proaktivitás A szektor képviselet hatásossága kétél
fegyver: „Oszd meg és uralkodj!” Az érdekek érvényesítése nem
csak az er s szektoron keresztül lehetséges. Meg kell nézni,
hogy mi az oka annak, hogy egy szektor er s, azaz nagy a
hatóereje!
• Mib l származik a hatóer .? Proaktivitás!
• Együttm ködésben rejl er ! Labda!!!
• Ezek összességében azt okozzák, hogy egy szektor er s. Ez
látszatra azt jelenti, hogy szektorhoz kell tartoznunk, és akkor
er sek leszünk! De ne keverjük össze a látszatot, és azt, ami a
valódi er forrása!!!!

A Szektor szemlélet párja:
A Rendszer szemlélet!
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Mi a szektorszemlélet er ssége, és
gyengesége?
Szemlélet

El ny

Hátrány

Szektor

?

?

Rendszer

?

?

Teher áthárító struktúra
Tüneti kezelés

A probléma tünetei

Mellékhatások,
késedelem

Igazi megoldás
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A problémák megoldása pozitív
visszacsatolás
• A klímaváltozás oka az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátása.
• A klímaváltozás nagy viharokat, h séget, hideget, szeleket,
áradást stb. okoz.
• A nagy h ség miatt légkondicionálásra van szükség;
• a szárazság miatt öntözésre;
• az áradás miatt gátakra és újjáépítésre.
• A megoldáshoz energiára van szükség, ami további
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását eredményezi.

Broecker-conveyor
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A fenntarthatatlan társadalom jéghegye

Környezet
Fogyasztás

Intézmények

Termelés
Tudás

Bölcsesség

Értékek
Szemlélet

Stratégia

Kultúra

Politika

Okok és okozatok
•
•
•
•

Az okozatokat látjuk, érzékeljük és mérjük.
Az okokat nem látjuk.
A látható dolgok állapota mérhet .
Ezen állapotok a társadalom szerkezeti
problémáiban gyökerezik, pl. termelési és
fogyasztási minták.
• A szerkezeti problémák a társadalom
értékszemléletét l, tudásától,
gondolkodásmódjától stb. függnek.
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Néz pontváltás
• Egy problémát sem lehet megoldani azzal a
logikával, mely létrehozta a problémát.
• Ha nem tárjuk fel a probléma mögöttes
okait, csak a tüneteket kezeljük, az ok
újratermeli a problémát.

Rendszerszemlélet
1) A rendszer egy és oszthatatlan, amelynek részrendszerei és azok
részei egymással szorosabb lazább, változó tartalmú kapcsolatban
állnak, s amelyek változó együttm ködése meghatározza a rendszer
változó megnyilvánulásait.
2) A rendszer részeib l nem addícionálható, részei csak az egész
ismeretében értelmezhet k. Ez a rendszer elmélet alapvet
paradoxona.
3) A rendszerszemlélet tehát az egészben, a teljességben való
gondolkodás, a lehet legtöbb kölcsönhatás feltérképezése és a
rendszer megnyilvánulásának megértése.
4) A rendszerszemlélet ezért egyben a végtelen sokaságú alternatívákban
való gondolkodás, az egy kiválasztott cselekvés helyett.
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Szennyvíztisztítás és fenntartható fejl dés

Helyi haszon
Talajvíz szennyezettség csökkentése

Életciklus vége

Építési id szak
Az építkezés visszafordítható
és visszafordíthatatlan hatásai
(szennyvízvezeték hálózat és
tisztítóm )

Hulladék
M ködési id szak
Energia- és
anyagszükséglet

Az építkezés
energiafelhasználása és
emissziói

Természeti er forrás szükséglet
Energia
Épít anyagok
bányászata és
feldolgozása

A fogyasztó fizet
Haszon

M ködési költség

Környezeti
nyomás

Befektetési költség
Adók
Szennyvíziszap
Állami bevételek

Talajba

Komposztálás

Égetés

Szállítási és energia
emisszió

Veszélyes anyagok

Energia emisszió

Növekedés

Hogyan javíthatjuk a rendszerszemléletünket?
• Ok-okazat elemzés
• A miért kérdés használata a hogyan mellett,
el tt!
• Párbeszéd
• Nagyvonalúság
• Koherencia vizsgálat
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