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A WCCI egy nemzetek közötti nevelési szervezet. Célja az igazságos és békés világközösség elérésének előmozdítása a tananyag-fejlesztési és képzési 
projektekben történő együttműködés révén; ösztönözni a világszintű nevelési és társadalmi kérdésekben folytatott párbeszédeket, eszmecseréket, a 
személyes és a szakmai kapcsolatokat. A WCCI az ENSZ által elismert, kormányokhoz nem kötődő szervezet, mely konzultatív státusszal rendelkezik 
az UNESCO-ban és az ECOSOC-ban.  
 
A konferencia témája: „Demokrácia, szabadság és vállalkozás a globális társadalomban” 
A konferencián előadások, workshopok és panel prezentációk foglalkoznak a konferencia három fő témájával. A cél a nevelési szakemberek 
ösztönzése arra, hogy e fogalmak változó meghatározásával és jellemzőivel kapcsolatban tudományos vitát folytassanak, mely elengedhetetlen 
ahhoz, hogy megalapozhassuk a békésebb XXI. századi globális társadalom kialakításához szükséges dinamikus nevelési változásokat. 
 
A konferencia altémái: 
DEMOKRÁCIA: emberi méltóság • emberi jogok • társadalmi jólét • társadalmi igazságosság • civil felelősség • kulturális és nyelvi sokféleség és 
integritás • polgári szabadságjogok • békés egymás mellett élés • SZABADSÁG: szellemi szabadság • politikai és nemzeti szabadság •személyes 
szabadság • globális szabadság • a szabadság értéke • testi szabadság • spirituális szabadság • állami szabadság • gazdasági függetlenség/ 
függőség • környezetvédelmi fenntarthatóság és növekedés • VÁLLALKOZÓ SZELLEM: a vállalkozók társadalmi értéke • vállalkozói tipológia és 
értékek • a vállalkozói tanulás szervezeti összefüggései • társadalmi vállalkozás • média- és technológiai vállalkozás és innováció • kulturális 
értékek és a vállalkozó szellem • vállalkozó nők • kreativitás és vállalkozás. 
 
A konferencia munkanyelve: angol. A leadandó anyagokat angol nyelven várja a szervezőbizottság. 
 
Pedagógus továbbképzés: A konferencia a Munkaügyi Központ által regisztrált képzés, mely pedagógus továbbképzésként elszámolható.  
 
Iránymutatások: A konferencia altémáihoz kapcsolódó előadásokat és workshop-javaslatokat várunk. A legfeljebb 100 szót tartalmazó, angol 
nyelvű absztrakt benyújtására 2010. február 28-ig van lehetőség. Az egyoldalas, egyes sorközzel, Word formátumban írt absztraktnak a 
következőket kell tartalmaznia: 

 az előadás, workshop, panel prezentáció címe 

 a vezető előadó(k) neve 

 beosztás/tudományos fokozat 

 intézmény/szervezet 

 levelezési cím 

 telefon és fax szám 

 E-mail cím 

 társelőadó(k) / team tag(ok) neve 

 a vezető előadó és a társelőadó(k) rövid életrajza 

 az előadás rövid (max. 100 szó) leírása angol nyelven, öt 
kulcsszóval. Workshop esetén jelölje meg a workshop 
tartalmát, tervét és időtervét. 

 
Az absztrakttal együtt töltse ki és nyújtsa be a prezentációs javaslat nyomtatványt is, melyet a konferencia honlapjáról tölthet le. 

www.feek.pte.hu/wcci 
 
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ – 2010. február 28. 
ÉRTESÍTÉS AZ ELFOGADÁSRÓL – 2010. március 15. 

BENYÚJTÁS: A MAGYAR, ILLETVE a KELET- és NYUGAT-EURÓPAI jelentkezéseket Dr. Klein Sándornak, a 2010-es WCCI konferencia igazgatójának 
a következő e-mail címre kell küldeni: proposal.wcci@feek.pte.hu . További információ: www.feek.pte.hu/wcci, Zalay Dóra: wcci@feek.pte.hu  
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