
Emberi kapcsolatok az egészségügyben - Konferencia 

Az egészségügy andragógiai kérdéseinek áttekintése, megvitatása  

2017. október 28. 

TIT székház – Budapest XI. Zsombolyai út 6. 

A MPT Felnőttképzési Szakosztály – Szoci-andragógia műhely 2016-17 évi műhelyfoglalkozásain több 

vonatkozásban tekintettük át az emberi kapcsolatok, a lét és a társadalmi berendezkedéssel 

összefüggésben az ítélet alkotás (döntés, passzívitás stb.) állapotát korunkban, a rendelkezésünkre álló 

szociológia, kulturális antropológia, teológia, andragógia elméleti ismereteink és saját tapasztalataink 

alapján. Számos, az andragógia elmélete és gyakorlatában megválaszoltalan kérdés került felszínre, 

amelyek vizsgálata szélesebb körű megvitatást igényel. A megvitatást, feltárást a társadalmat átfogó 

intézményekre koncentráltan kívánjuk végezni. Jelen konferenciát, mint kezdetet, a megvitatást 

szolgáló kapcsolatok kiterjesztésének szántuk. Első alkalommal az egészségügyi intézmények 

alkalmazottai – orvos-nővér-technikai személyzet, valamint a betegek és az egészségügyi intézmények 

alkalmazottai közötti kapcsolatok állapotának áttekintésére hívjuk a konferencián részt venni 

szándékozókat. A kollektíven kialakított egyetértő és eltérő véleményeket a témában érdekelt állami 

és intézményi szervezetek elé tárjuk, valamint – a konferencia résztvevőivel rendszeres 

munkakapcsolatot tartva – felhasználjuk munkánk folytatásához. 

Program: 

10.00 – 10.30 Regisztráció (Nem kötelező) 

10.30 – 10.50 Köszöntés – Szeitz János MPT szocio-andragógia műhely vezetője 

   Megnyitó: Krajcziné Szokoly Mária 

   ELTE docens, Neveléstudományi Doktori Iskola 

   MPT Felnőttképzési szakosztály elnöke     

10.50 – 11.00 Bevezető: Az andragógia múltja, jelene 

     Csoma Gyula c. docens 

11.00 – 11.40 Előadás: Emberi kapcsolatok az egészségügyben - Az egészségügy   
            andragógiai kérdéseinek áttekintése 

     Dr. Boga Bálint 

11.40 – 12.10 Előadás: Emberi kapcsolatok az egészségügy preventív neveléssel kapcsolt 
  praxisban  

     Dr. Czakó Kálmán 

12.10 – 12.35 Előadás: Egyház és testületi egészség az andragógia tükrében 

        Simon Attila Lelkész – Evangélikus Hittudományi Egyetem 

12.35 – 12.50 Előadás: Életet az Éveknek Országos Szövetség, mint civil szervezet szerepe az 
  egészség megőrzésben 

     Talyigás Katalin a szövetség budapesti szervezetének vezetője 

12.50 – 13.00 Korreferátum: Generáció a jövőért Egyesület bemutatása 

13.50 – 13.10 Kávészünet 

13.10 – 15.00 Tanácskozás (Amennyiben előrre jelzi részvételét a vitában, arról   
     hozzájárulásával a regisztrált résztvevőket tájékoztatjuk.) 

15.00 – 15.30 Összefoglaló, a konferencia bezárása. 

A konferenciára minden érdeklődőt tisztelettel várunk, regisztráció nem kötelező, de segíti a 

munkánkat, ha részvételi szándékát jelzi: mpt@index.hu  vagy szeitzir@gmail.com 
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