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A 2019.10.15.-én Lillafüreden rendezett Project Life Management Nemzetközi 

Konferencia az EFOP-5.2.2-17-es kódszámú nemzetközi pályázat záró eseménye volt. A 

konferencián részt vettek és előadást tartottak a külföldi partnerszervezetek képviselői. 

 

A Project Life Management Nemzetközi konferenciájának háziasszonya, Gál Petra 

nyitotta meg az EFOP-5.2.2-17-es kódszámú nemzetközi pályázat záróeseményét.  

Az első előadó Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási- és képzési ügyekért 

felelős alelnöke, aki az aktuális képzési helyzetre és képzési igényekre tért ki 

előadásában. 

Ezt követően a Project Life Management Program megálmodója, Lakatosné Szuhai 

Györgyi ismertette röviden a program célját és alkalmazási lehetőségeit, a program 

oktatási rendszerbe történő beillesztésének lehetőségét. 

A konferencia résztvevői egy panelbeszélgetést hallhattak neves trénerek 

tolmácsolásában. A panelbeszélgetés a projektmenedzsment oktatásának 

gyermekeinkre gyakorolt hosszú távú hatását helyezte fókuszba. A panelbeszélgetésben 

résztvevők; Dr. Mészáros Aranka - T-csoport tréner, egyetemi docens, a Szent István 

Egyetem Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének megbízott intézetigazgatója 

-, Tóth Katalin - tréner, a Szent István Egyetem Társadalomtudományi és Tanárképző 

Intézetének mestertanára -, Dr. Szabó Katalin - tréner, coach, a Szent István Egyetem 

Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetén tanszékvezető -, Lakatosné Dr. Szuhai 

Györgyi - a Project Life Management Program megálmodója - illetve Prof. Dr. Poór József 
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- a Humán Szervezetek Országos Szövetségének elnöke, a Szent István Egyetem és a 

Selye János Egyetem tanára. 

A következő blokkban egy kis ízelítőt kaphattak a résztvevők a Project Life Management 

Akadémián elérhető tréningekből, képzésekből.  

 

A konferencia utolsó blokkjában a külföldi partnerszervezetek képviselői tartottak 

előadást. A horvátországi, szlovákiai és romániai partnerszervezetek képviselőinek 

előadásában hallhattuk a külföldi tapasztalatokat a projektmenedzsment eszközök és 

módszerek magánéleti alkalmazásáról, illetve módszertani összegzést kapunk adott 

ország releváns tapasztalatairól. 

Elsőként Dr. Kerekes Kinga, a kolozsvári Bábes Bólyai Tudományegyetem egyetemi 

docense foglalta össze a romániai tapasztalatokat a projektmenedzsment külföldi 

oktatását illetően. Ezt követően Dr. Antalik Imre a szlovákiai Selye János Egyetem dékán 

helyettese beszélt tapasztalatairól. A konferencia utolsó előadója Dr. Anton Florian 

Barasic Zágrábból, aki a horvátországi tapasztalatokat osztotta meg Prof. Dr. Poór József 

tolmácsolásában.  

A konferencia előadásai bizonyították a Project Life Management szemlélet és program 

alkalmazási lehetőségeinek számtalan formáját, felhívták a figyelmet a projektszemlélet, 

a projektmenedzsment eszközök hatékony és eredményes használatának oktatási 

rendszerbe történő beillesztésének időszerűségére és hasznosságára. 
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Fotódokumentáció: 

http://www.projectlifemanagement.eu/galeria/ 

Kapcsolódó blog bejegyzések: 

http://www.projectlifemanagement.eu/project-life-management-nemzetkozi-konferencia/ 

 http://www.projectlifemanagement.eu/a-plm-program-legfobb-kuldetese-es-celkituzese/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/a-plm-nemzetkozi-konferencia-programja-es-eloadoi/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/panelbeszelgetes-a-plm-nemzetkozi-konferencian/ 

http://www.projectlifemanagement.eu/kutatasi-zarojelentes/ 
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