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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 órát szervez 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 2018. november 21-én 14.00-tól tartandó rendhagyó órára. 

Helyszín: 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. 

PROGRAM: 

Megnyitó – Takácsné Ballai Melinda szakmai alprojektvezető 

A rendhagyó órát tartja Dr. Horváth András  

Témái: 

              A hazai orvosképzés 

              A gyakorlati orvoslás egy ágának bemutatása 

              Az orvostudományi kutatások lehetőségeinek ismertetése 

              Kísérletek – gyakorlati bemutató 

 

 



Beszámoló 

 

A Szekszárdi Garay Gimnáziumban 2018.11.21-én Dr. Horváth András tartott rendhagyó 

órát. 

Tematika: 

Az előadás hármas tematika köré rendeződött. A cél az orvosképzés mellett, a gyakorlati 

orvoslás egy ágának bemutatása és az orvostudományi kutatások lehetőségeinek ismertetése 

volt. Az első periódusban az orvostudományi egyetemek képzési rendszere, az orvoslás és 

orvostudomány művelése mellett és ellene szóló érvek kerültek bemutatásra. A hallgatóság 

betekintést nyert a Semmelweis Egyetem működési struktúrájába és az orvosi diplomával 

elérhető lehetőségekbe. A második szakaszban bemutatta a kognitív neurológiát, mint az 

orvoslás egyik ágát. Ismertette a különböző agykérgi területek normális funkciót, illetve 

károsodásából adódó tüneteket és ezek klinikai diagnosztikai lehetőségeit. A harmadik 

szakaszban az Alzheimer-kór kutatásának lehetőségeiről, kihívásairól tájékoztatta a 

hallgatóságot, szemléltetve a klinikai kutatást, mint lehetséges életpályát a diploma 

megszerzése után. Ezt követően interaktív módon kísérleteztek a tanulók az előadó vezetésével 

a intézmény labortermében. 

A hallgatóság fő kérdésként a nemzetközi lehetőségek, a gyógyszerészeti és 

gyógyszerfejlesztési irányvonalak és az egyetemi diplomával elérhető életutak merültek fel. 

 

 

2018.11.21 

Dr. Horváth András 
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