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                 “Közösség alapú” innovációk

Bradford 2003--
Eldugott falvak revitalizálása (pl Észak-Jütland)
Nehézipari települése megújítása (pl. Pittsburgh)
Tudásintenziv régiók kialakítása (pl. Dublin)

LearnInnov 2016--
sport
helyismereti körök 
fesztiválok
tradiciók (egyházi, világi)
vállalkozások



   Módszer: Story-telling

Hyvarinen, M (2012) Analyzing narratives and story-telling. THE SAGE 
HANDBOOK OF SOCIAL RESEARCH METHODS. pp. 447 etc.

Történetmondás
         kinek a története? a visszatérő fordulatok
A történetek rögzítése
         egyszeri elmondatás, többszöri elmondatás, együttes elmondatás 

(fókuszcsoport)
Történetelemzés
         színtér, a probléma, fő- és mellékszereplők
Tanulságok



                     Technológiai >< társadalmi innováció

Technológiai / gazdasági innovációk
          profitorientált, hierarchikus, szűkebb profil, tervezett
Társadalmi innovációk
          nem profitorientált, alulról kezdeményezett, társadalmi kontextus, spontán
          Népi, közösségalapú, helyi (lokális), “bakancsos” stb.
Saját értelmezés: 
         ötlet > újítás > átalakulás

                      



Eredmények I: Innovációk

Társadalmi innovációk
ötlet

      újítás
      átalakulás



                             Értelmezések  

Tarde 1902; Münsterberg 1912; Schumpeter 1934
Bradford 2003: folyamatos együttműködés széttartó szereplők között
Phills et al 2008: társadalmi innováció
Pol &Ville 2009: paradigmaváltó változás 
Nicholls & Murdock 2012: történeti folyamat
Búzás & Lukovics 2015: társ hasznos ötlet megvalósítása fönntartható módon
Nelson & Winter 1982: problémamegoldás új ismeretek fölhalmozódásával
Nemes & Varga 2015: problémamegoldás új társadalmi magatartásokkal 
Udovik (2017): problémamegoldás gyakorlatközösséggel 
Elgar Publishers (2012-18): regionális kontextus



Eredmények II.

Innováció mint probléma megoldás
       

probléma fölmerül, küzdelem a definiálásért
       alternativ megoldások: mint régen >< újszerűen
       a helyi hős / változásmenedzser / kulcsember és kockáztatása
       közösségi támogatás 
       történet és identitás

       
       
        



Közösség születik

A probléma (kihívás) körül
A gyakorlat (együttműködés) körül (Wenger)
A megtanulás körül (tanuló közösségek)
A történet (elmesélés) körül

Közösség születik az innovációk körül



Ami következik (LeaRn > LearnInnov)

Innovációk mindenhol

Történetek gyűjtése, mesélés (módszertan)

Inventory

Hogyan alakul át a társadalom Kelet-Közép-Európában?

A kutatás pénzügyi alapjai
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Köszönöm a figyelmet!



[A közösségi tanulás kutatása]

A LeaRn kutatás: tanulástérkép, pillérek (Faure, Delors)
                      Pillérek: formális, nem formális, kulturális, közösségi

                             fő megállapítás > térkép

A LearnInnov kutatás: a kulturális és közösségi tanulás 
                      tanulás probléma megoldás révén

                              probléma megoldás > megújulás > innováció


