Predavanje

K vzdržnemu razvoju: narava med precepi,
vrednotami in človeškim vedenjem
18. februar 2019 (od 15. do 16.30 ure)
Okoljski center, Trubarjeva 50, Ljubljana
Vas zanima psihološki vidik odnosa do
okolja, do narave? Kakšne so osebnostne
lastnosti, ozadja, podlage za odnos, ki ga
imamo ljudje do okolja?
Vir: splet

Vprašanja medsebojnih odnosov človeka in njegovega okolja niso nova, toda šele v zadnjih
desetletjih se začenjamo zavedati vse njihove teže. Apokaliptične vizije pisateljev znanstvene
fantastike postajajo stvarnost in vrsta, ki zase meni, da je najbolj razvita, postaja grobar
življenja na Zemlji in Zemlje, kakršno smo poznali. Vzdržen razvoj je še vse preveč zgolj
beseda, premalo pa spreminjanje uničevalne prakse. Izhajajoč iz spoznanj okoljske
psihologije, ki se ukvarja s proučevanjem vzajemnih odnosov med ljudmi in okoljem ter
soodvisnostjo blagostanja ljudi in narave, nam bo prof. dr. Marko Polič predstavil človeške
dejavnike spodbujanja/zaviranja vzdržnega razvoja.
Vabimo vas, da se nam pridružite na predavanju iz okoljske psihologije
K vzdržnemu razvoju: narava med precepi, vrednotami in človeškim vedenjem

Prikazali bomo psihološke značilnosti, pomembne za okoljsko vedenje in njegovo
spreminjanje ter teoretske osnove pomembnosti narave za človeka, saj je naravno okolje
tisto, iz katerega človeška vrsta izhaja. Seznanili se bomo s socialnimi in drugimi precepi, ki
ovirajo okolju prijazno vedenje, z vlogo stališč in vrednot in kaj je potrebno storiti, da bi
vzdržni razvoj, skrb za naravo in s tem za prihodnost postala pravilo in ne redka izjema.
Ugotovitve bodo podprte s konkretnimi spoznanji raziskav o različnih okoljskih vprašanjih
(npr. onesnaževanje, promet, podnebne spremembe), koliko so povezana s človeškim
vedenjem in napotki za njihovo preseganje.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

Zaradi omejitve s prostorom se je na dogodek potrebno prijaviti preko spletne prijavnice. Prijave
sprejemamo do petka, 15. februarja oziroma do zapolnitve mest.
Udeležba je brezplačna. Vljudno vabljeni!
Dodatne informacije: Polona Valič, 05 907 13 35, polona@planbzaslovenijo.si.

O predavatelju:
Prof. dr. Marko Polič je profesor za občo in okoljsko psihologijo na Oddelku za psihologijo
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Diplomiral je na FF UL leta 1969 in doktoriral na isti univerzi
leta 1979 z disertacijo ‘Simbolizem prostora in prostorskih oblik’. Od leta 1970 dalje je bil najprej
asistent, nato docent in izredni profesor ter od leta 1992 dalje redni profesor. V letih 2007-2011 je bil
predstojnik Oddelka za psihologijo. Je član programskega sveta univerzitetnega študija Varstvo
okolja. Izsledke svojih raziskav je predstavil na več deset domačih in tujih kongresih. V tujini se je leta
1973 tri mesece usposabljal na Oddelku za metode in tehnike Univerze v Leidnu, leta 1982 pa na
Oddelku za psihologijo Univerze v Surreyu. Napisal je več knjig ali poglavij v njih in nekaj sto člankov.
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