Nyitókonferencia értékelés

Megtörtént a
M)NTAPROGRAM A M)NŐSÉG) )DŐSKORÉRT
című projekt
nyitókonferenciája 2016 június 23-án csütörtöki napon, Alsómocsolád Község Konferenciaközpontjában.
A tervezett létszám 80 fő volt és a megjelentek létszáma
fő plusz a Kozármislenyi TV
sajtó referense. A résztvevők többsége az idősotthonok intézményvezetői köréből ker“lt ki,
de nagy létszámban voltak jelen ápolásvezetők, asszisztensek, egyetemi oktatók és
pedagógusok.
A konferencia programja:
9.00-9.30

Regisztráció

9.30-11.00

Plenáris ülés
Levezető elnök: Balogh Anikó, Alapítvány Alsómocsoládért

9.30-9.35

Dicső László, polgármester, Alsómocsolád Község Önkormányzata
Köszöntő

9.35-9.40

Bálintné Jauch Rita,projektmenedzser
A „Mintaprogram a minőségi időskorért” című projekt bemutatása

9.40-10.20

Tore Stubbe, felnőttoktatási szakértő
Az idősgondozás elvei és rendszere Norvégiában

10.20-10.45 Dr. Brettner Zsuzsanna, PHD egyetemi adjunktus
Az idősgondozás Magyarországon - elvek, szabályok, gyakorlatok és
intézmények
10.45-11.00 Pitzné Keller Anita,intézményvezető, Őszi Fény )dősek Otthona
Idősgondozási tapasztalatok Alsómocsoládon
11.00-11.30 Kávészünet
11.30-13.00 Plenáris ülés
Levezető elnök: Halmai Gáborné, társadalmi tanácsadó
11.30-11.55 Rády Eszter, szakértő
Idősgondozás az oktatásban és a magyar felsőoktatásban

11.55-12.25 Per Halvorsen, oktatási vezető
Idősgondozás és gondoskodás, vidéken, Norvégiában
12.30-13.05 Sturla Bjerkaker, szakértő
Nemzetközi trendek az idősgondozásban
13.05-14.00 Ebéd
14.00-15.00 Plenáris ülés
Levezető elnök: Dr. Kovács Dezső, vidékkutató

14.00-14.35 William Evans, fő tanácsadó, Norvég Felnőttoktatási Szövetség
Felnőttoktatás Norvégiában, a Norvég Felnőttoktatási Szövetség tevékenysége,
elvei és szervezete
14.35-15.00 Kocsis József, SZOCEG igazgató
Idősgondozás és gondoskodás, vidéken, Magyarországon
15.00-16.30 Hozzászólások és a konferencia zárása
A regisztráció során a résztvevők egy dossziét kaptak, melyben elhelyeztük a programot,és
a
norvég
előadások
magyarra
fordított
vázlatát.
A konferencia alatt k“lföldi vendégeinknek és előadóknak folyamatos követő tolmácsolást
biztosítottunk a magyar szakértők előadásaihoz.

Az előadások élő online közvetítésben is hozzáférhetővé tett“k, így aki nem tudott eljönni,
interneten
követhette
a
programot
távolból
is.
Az előadások, a programok és a fényképek elérhetőek a www.alsomocsolad.hu weboldalon
a Norvég pályázat menü alatt.
A konferencia napján az évszakhoz képest is rendkívül meleg volt és visszavetette a
résztvevők aktvitását és hozzászólási kedvét. Az előadásokat követően egy hozzászólás
történt plenáris ülésen. A konferencia után több résztvevő szóban és írásban is kifejezte
elismerését a konferenciaszervezéssel kapcsolatban.
A konferencia másnapján tartott vezetői “lés Board meeting) összességében sikeresnek
ítélte a nyitókonferenciát, tartalmilag, az előkészítést és a szolgáltatásokat tekintve
étkezés, frissítők, segédanyagok, előadások is minden rendben zajlott.
Alsómocsolád 2016. június 26.

