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MEGHÍVÓ 

„21. századi technológia idősgondozásban” 

témában rendezendő szakmai rendezvényre 

 

A demográfiai változások következtében 
világszerte növekszik a gondozásra szoruló 
idős emberek létszáma. A 65 évesnél idősebb 
népesség aránya 2014-ben elérte 18,5%-ot az 

Európai Unióban, és az előrejelzések szerint 
ez az arány 2060-ra megközelíti a 30%-ot. Az 

idősödő társadalmak az EU országok számára 
a XXI. század legnagyobb kihívását jelentik. 

A demográfiai robbanásból eredő problémák 
leküzdésének kiemelten fontos eszközei az 
infokommunikációs fejlesztések, az IKT-alapú 
távgondozás, az idős emberek 
életminőségének javítását, az aktív és egészséges idősödést, életvitelt támogató IKT-alapú 
megoldások. Miközben azonban a piacon már elérhető, jól működő, IKT-alapú rendszerek száma 
folyamatosan növekszik, széleskörű elterjedésük gátjaként jelenik meg az alkalmazásukhoz szükséges 
szakértelem hiánya. 

A Grandis XXI. projekt célja gyakorlat orientált, modul-rendszerű, kompetencia-alapú 

továbbképzési program (tematika és tananyag) kidolgozása a szakképzés számára, amely a 

résztvevőket felkészíti az idős emberek otthonába telepített, életfunkciók megfigyelésére, 
riasztásra alkalmas okos eszközök, és az önálló életvitelt elősegítő, interneten keresztüli 
kapcsolatteremtést, kommunikációt, tanulást támogató IKT rendszerek hatékony 
alkalmazására. 

A RENDEZVÉNY CÉLJA:  
A MAGYAR PIACON ELÉRHETŐ, IDŐSGONDOZÁSBAN HASZNÁLHATÓ IKT ESZKÖZÖK, 

ALKALMAZÁSOK ÁTTEKINTÉSE (BEMUTATÓK, ELŐADÁSOK, KONZULTÁCIÓ) 

 

A konferenciára a jövő idősgondozási feladataira felkészítő pedagógusokat, gyakorló, 
idősgondozásban aktív szociális gondozókat, és szociális területen működő intézmények 
képviselőit várjuk! 
 

Tisztelt Pedagógus! Tisztelt Szaktanár! 
Amennyiben Ön szeretne aktuális szakmai információkat szerezni, és szívesen hallgatna 
előadást, nézne meg bemutatót e témával összefüggésben, várjuk rendezvényünkön! 
 

Létszámaink korlátozottan biztosítottak! Jelentkezzen minél hamarabb! 

Jelentkezés ide kattintva: https://goo.gl/forms/474wuTaLe7LfAi4Z2 

A költségeket (beleértve vidékről érkező kollegáink útiköltségét is1) a GRANDIS XXI. ERASMUS+ 

pályázat fedezi, amelyben négy ország oktatásban érdekelt intézményei vesznek részt 
(https://www.facebook.com/grandis21/). 

                                                           
1 Kérjük a menetjegyet megőrizni! 

https://goo.gl/forms/474wuTaLe7LfAi4Z2
https://www.facebook.com/grandis21/


21. századi szakképzés az idősgondozásért 
2016-1-HU01-KA202-123044 
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TERVEZETT PROGRAM 
 

A PROGRAM IDŐPONTJA: 2017. október 25. 9:30–15:00. 

A PROGRAM HELYSZÍNE: SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium, Budapest XI., Mérnök u. 39. 

 

 

9:30-10:00 Köszöntés és bemutatkozás  

Dr. Sediviné Balassa Ildikó, igazgató, SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium  
A szakmai konzultáció résztvevőinek rövid bemutatkozása. 

10:00-10:30 Projekt bemutatása 

Hartyányi Mária, Projektvezető,  Prompt-H Kft. A GRANDIS XXI. pályázat 
bemutatása. 

10:30-10:50 Magyar piacon elérhető, idősgondozásban alkalmazott IKT eszközök, 
alkalmazások áttekintése – Távfelügyelet témakörben 

10:50-11:10 Magyar piacon elérhető, idősgondozásban alkalmazott IKT eszközök, 
alkalmazások áttekintése – Mobil alkalmazások témakörben 

11:10-11:30 Magyar piacon elérhető, idősgondozásban alkalmazott IKT eszközök, 
alkalmazások áttekintése – jelenlegi törekvések az E-health területén 

11:30-11:45 Kérdések-válaszok 

11:45-12:00 Kávészünet 

12:00-12:30 A jövőbeni együttműködés megalapozása az idősgondozásban használható 
eszközök elterjesztésének elősegítése terén – T-Systems fejlesztések 

12:30-13:00 A jövőbeni együttműködés megalapozása az idősgondozásban használható 
eszközök elterjesztésének elősegítése terén – segédeszközök, melyek már 
rendelkezésre állnak 

13:00-13:15 A jövőbeni együttműködés megalapozása az idősgondozásban használható 
eszközök elterjesztésének elősegítése terén – e-egészségügy 

13:15-14:15 Ebéd és kávé a SZÁMENZA étteremben 

14:15-15:00 Kerekasztal beszélgetés a fejlesztők, előadók, egészségügyi szakmai 
tárgyat oktató tanárok részvételével 

 

Részletes programot a jelentkezők számára megküldjük. 

 

Budapest, 2017. október. 3. 

 

 

dr. Sediviné Balassa Ildikó Dr. Lengyel József 
igazgató projektvezető 

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium Prompt-H Kft. 

 


