
Négy helyszínen (ELTE, Szeged, Szombathely, Székesfehérvár) kerül megrendezésre ez a 30 órás elméleti 
képzés (kapcsolódó gyakorlattal), amely a nemzetközi fejlesztési programokba való bekapcsolódás 
perspektívájából tekinti át a társadalomelméleti tematikát és a globális szolidaritás cselekvési programjának 
megalapozására szolgál.

A résztvevők öt alkalommal, előadások és szemináriumi foglalkozások keretében ismerkednek korunk 
világproblémáival, a második ezredforduló részben történelmi, részben földtörténeti léptékű változásaival, 
a fenntarthatóság gondolatkörével, az ökológiai világnézet alapjaival és alkalmazási területeivel, 
globalizáció és lokalizáció összefüggéseivel. 

Előadók:

 JAKAB GYÖRGY tanár, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa
 KAJNER PÉTER közgazdász, a Szövetség az Élő Tiszáért elnökségének tagja
 LÁNYI ANDRÁS filozófus, az ELTE-TÁTK oktatója
 SIMONYI GYULA közgazdász, a BOCS Alapítvány elnöke
 TAKÁCS-SÁNTA ANDRÁS, az MTA Szociológiai Kutatóintézet munkatársa
 VARGA ATTILA, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főmunkatársa

Tematika:

1.  Fenntarthatóság és globalizáció (Lányi András) 
2.  Bioszféra és ember (Takács-Sánta András) 
3.  Identitás, ami összeköt - az első személy politikája (Jakab György) 
4.  Globális kihívások és az iskola (Varga Attila) 
5.  Alternatív fejlesztési stratégiák: részvétel, önrendelkezés, emberi léptékű gazdaság (Kajner Péter) 
6. Önző gén, szerető vém - sokasodni vagy fejlődni? Az emberréválás jelen evolúciós lépése.
 Ökolábnyom, nemiség, Kisherceg életstratégia (gyakorlatok, Simonyi Gyula)

Ajánlott irodalom:

 Boda Zsolt: Globális ökopolitika (Osiris, Bp. 2003)
 Pataki György – Takács-Sánta András szerk. Természet és gazdaság (L’Harmattan, Bp. 2004)
 Lányi András szerk. Természet és szabadság (Osiris, Bp. 2000)
 Somlai Péter: Egyetemesség és relativizmus (Liget 2002/12)
 Vida Gábor: Helyünk a bioszférában (Typotex, Bp. 2001) 

A képzést elsősorban tanároknak, főiskolásoknak és egyetemistáknak, médiában vagy civil szervezeteknél 
dolgozóknak és önkénteseknek, illetve cégvezetőknek, politikusoknak és más döntéshozóknak ajánljuk.
 
A képzés a Külügyminisztérium és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata NEFE/504. 
“Társadalmi szolidaritás...” programtámogatásának jóvoltából ingyenes, elvégzéséről igazolást adunk, 
valamint egy globális képzés okatócsomagot is kapnak a résztvevők ajándékba, mely tartalmazza a 
tananyagot öt füzetben, Természet & Béke kalendáriumot, személyes ökolábnyom kiszámító franciakártyát, 
Természet & Szex művészeti album/szöveggyűjteményt, 15 képeslapból álló sorozatot, Donella Meadows 
emlékkötetet, ökolábnyom oktató poszter-dossziét. 

Jelentkezni lehet: M@BOCS.HU Helyszínek és időpontok: HTTP://BOCS.HU

Az egyes előadások a teljes képzésre nem jelentkezők számára is látogathatók. 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!

MEGHÍVÓ 

FENNTARTHATÓSÁG
ÉS

G L O B A L I Z Á C I Ó
KÉPZÉSRE

Mindenkinek joga van a globalizáció kihívásaira felkészítő képzésre!

Székesfehérváron

Ciszterci Gimnázium díszterme

Márc. 30., ápr. 13. és 27., május 4. és 18.

péntek 15h-20h

Gyakorlatok: 

ápr. 14. és május 12. szombat,

ápr. 22. (Föld Napja) vasárnap.

Információ: 

Kürtös Katalin 30-2351-378


