
A  jövőtervezés  segít  lefektetni  a  közösségünk
Átalakulásához szükséges gyakorlati lépéseket. A
jövőképünk gyakorlati megjelenítése, mely során
áttekintjük,  mit  és  mikorra  kell  tennünk  annak

megvalósulásáért. Használható ez a gyakorlat jövőkép alkotás nélkül is, de érdemes
előbb azzal a gyakorlattal kezdeni, amely innen tölthető le:

http://kozossegek.atalakulo.hu/kepzeljuk-el-az-atalakulas-utani-jovot

JÖVŐTERVEZÉS VISSZAFELÉ TERVEZÉSSEL
A visszafelé tervezés (backcasting) remek 
módszer egy idővonal vagy útiterv készítéséhez. 

Az elképzelt jövőből indulunk ki és az időben visszafelé haladva összegyűjtjük, 
hogy az oda vezető út melyik pontján milyen rendszereknek és intézményeknek 
kell létrejönniük, mikor minek kell megtörténni, hogy ez a jövő megvalósulhasson.

Ha például 2040-ban már minden második új házat kenderrostból készült 
építőanyagból akarunk megépíteni, akkor ki kell találni, hogy

• mikor kell készen állni az infrastruktúrának a kender helyben termesztéséhez?

• mikor kell elkezdeni a helyi építőmestereket a kender felhasználásra képezni?

• mikor kezdődjenek a helyi szántókon az első termesztési kísérletek? Stb...

Tehát a visszafelé tervezés során azonosítjuk, hogy mikorra milyen új infrastruk-
túrára, képzésekre, képességekre stb. szükséges a jövőképünk megvalósításához. 

VISSZAFELÉ TERVEZÉS A GYAKORLATBAN
• A  csoport  létszámától  függően  alkossunk  kisebb,  legfeljebb  5  fős

csoportokat.

• A csoportokban beszéljük  meg,  hogy milyen gyakorlati  lépések
szükségesek ahhoz, hogy valóra váljon az elképzelt  jövőképünk.

GYAKORLAT

FOLYT.
KÖV.

Résztvevők:

Idő:

Eszközök:

Lehetőleg a csoport összes tagja

JÖVŐTERVEZÉS

1-2 óra

Ez a leírás, egy találkozóhely, flipchart papír és tollak

MIÉRT CSINÁLJUK?

HOGYAN CSINÁLJUK?

http://kozossegek.atalakulo.hu/kepzeljuk-el-az-atalakulas-utani-jovot


• Érdemes az útitervet témánként szétbontani akár a következők szerint:
• Élelmiszer • Közlekedés • Közösség

• Energia • Jól lét • Stb.

• Az egyes témáknak kirakhatunk asztalokra egy-egy csomagolópapírt, majd az
emberek körbejárva kis lapokra ráírhatják, majd lerakhatják javaslataikat.

• Ne  feledjük,  hogy  gyakorlati  feladatokra  gondoljunk,  mint  a  kenderes
példában.

• Ezt  követően mindenki  felrakhatja  a  kis  lapjait  a  nagy idővonalra,  mely a
jelentől a 20 éves távlatokig mutat.

• Nézzük  át  az  eredményt  és  vitassuk  meg  az  egész  csoporttal,  kitöltve  a
hiányzó részeket vagy átütemezve az egyes lépéseket.

• A végén érdemes valakinek az egészet dokumentálnia.

A folyamat végére közösségünknek lesz egy jövőképe és listája az ahhoz vezető
lépésekről. Ez segít nekünk abban is, hogy bemutassuk elképzeléseinket, terveinket
mások számára, amikor az Átalakulásról beszélünk velük.

TIPPEK:

• Ne  ragaszkodjunk  túlzottan  a  végeredményhez  és  ötleteinkhez,  ez  egy
vázlatos  terv,  hogy  megadja  a  kezdeti  irányokat  gyakorlati  projektek
elindításához.

• Minden változik, rendszeresen vizsgáljuk felül, aktualizáljuk útitervünket.

• Vegyük  elő  éves  találkozókon,  ünnepek  alkalmával,  hogy  megnézzük,  mi
minden valósult meg és mi nem.

* * *

Ez a dokumentum innen tölthető le: http://kozossegek.atalakulo.hu/jovotervezes

További információk a jövőképről itt találhatók:
http://kozossegek.atalakulo.hu/jovokep

Az eredeti angol nyelvű leírás innen tölthető le:
https://transitionnetwork.org/resources/producing-timeline-activity/

Ez a dokumentum a Nevezd meg, így add tovább licensz szerint lett létrehozva: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Ezt a dokumentumot a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával készítette a Védegylet 
Egyesület Átalakuló Közösségek 
munkacsoportja.
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