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TEMATIKUS ÓRÁRA  

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

A Szekszárdi Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program 

keretében a Pályaorientációs fejlesztések a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben elnevezésű, 

EFOP-3.2.5-17-2017-00034 azonosító számú projekt keretein belül pályaorientációhoz kötött rendhagyó, 

tematikus órára az intézménye diákjainak. 

A karrier-, tematikus óra interaktív tartalmakkal kísért előadás, amely középpontjában az MTMI szakokhoz 

kötődő pályákon sikereket elért előadó tart bemutatkozó prezentációt. Az előadó munkaeszközei közül is 

bemutathat néhányat, illetve az életpálya, karrierfejlesztési esélyekről, valamint az adott régióban a szakma 

lehetőségeiről is beszámol.  

Tisztelettel meghívjuk Önt és diákjait a 2019. június 13-án 14.00-tól tartandó rendhagyó órára. 

Helyszín: 7100 Szekszárd, Zrínyi utca 78. 

PROGRAM: 

Megnyitó – Retkes Anett szakmai alprojektvezető 

A rendhagyó órát tartja Haraszti Péter  

Témái: 

              A drónok világa 

              DJI Mavic Pro típusú légi felvétel készítő drón bemutatása 

              Interaktív játékok 

 

 



Beszámoló 

 

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, 

2019.06.13-án megrendezésre került Rendhagyó órák program keretén belül Haraszti Péter 

tartott előadást a drónok világáról.  

 
Napjainkban még mindig újdonságnak számít a drón repülők világa, hiszen újabb és 

újabb felhasználási területek jelennek meg (gyógyszer és csomag szállítás...stb.).  

A gyerekeknek egy saját DJI Mavic Pro típusú légi felvétel készítő drónnal szemléltette 

az előadó az általános felépítésüket és működésüket. Megismerkedhettek testközelből az 

irányításban rejlő segéd technológiákkal, mint 3 tengelyes giroszkóp a kibillenés ellen és az 

egyensúly megtartása vagy a távolság érzékelők fontossága mind a drón mozgása vagy a 

drónhoz közelítő tárgyak kikerülése esetében. A drón kamera használatának elméleti tudását 

kérdez-felel alapon a gyerekek maguk és helyesen válaszolták meg, mi a helye és nem helyes 

használat kisebb kiegészítéseket hozzá fűzve.  

Az érdeklődés még az előadás után is folyamatos volt és a gyerekek izgatottan tették 

fel továbbra is kérdéseiket a drónokkal kapcsolatban.     

 

Az előadó köszönettel fogadta a felkérést. 

 

Szekszárd, 2019.06.13.  
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