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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 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. december 01-én 10.00-tól tartandó rendhagyó órára. 

Helyszín: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27. 

PROGRAM: 

Megnyitó – Havelka Gyöngyi szakmai vezető 

A rendhagyó órát tartja Fodor Balázs – mérnök informatikus, Albrecht Marcell – Plus 

Creative Agency cégtulajdonos, vállalkozó 

Témái: 

              Mérnöki karrier és a vállalkozói szféra 

              Tolna megyei és hazai lehetőségek – a Paksi Atomerőmű, egyéb szektorok 

              A vállalkozói lét előnyei és hátrányai 

 

 



Fodor Balázs – Mérnöki karrier és Albrecht Marcell- Vállalkozói szféra 

1. Bemutatkozás 

 Tanulmányok, iskolák 

 Munkahely, pozíciók 

2. Mérnöki képzések, egyetemi évek 

 Követelmények, szükséges képességek 

 Lehetőségek 

 Duális képzések, munka és tanulás 

 Műszaki területek előnyök/hátrányok 

3. Mérnöki pálya – munka világa 

 Iparágak összehasonlítása 

 Energetikai szektor 

 Tolna megyei lehetőségek, Paksi Atomerőmű 

 Egyéb szektorok, hazai lehetőségek 

4. A vállalkozói élet- valóság 

 Tanulmányok 

 Elképzelések 

 A vállalkozói lét előnyei és hátrányai 

 Kezdeti próbálkozások 

 Partnerek, megrendelők 

5. Kötetlen beszélgetés, kérdés-válasz 

 

A tanulók a fiatalok életútja alapján bepillanthattak az iskola két volt diákja sikeres 

életpályájába, beszéltek az oda vezető útjukról, buktatókról, nehézségekről, eredményeikről. 

Számos hasznos jótanácsot kaptak a tanulók arra vonatkozóan, hogyan tervezzék meg 

jövőjüket, mi az, amit feltétlen tegyenek meg ahhoz, hogy boldogok lehessenek a munka 

világában. Különösen kitértek arra, mit lehetett volna másképp csinálni, illetve amit 

elmulasztottak, hogy a hiányosságokat be tudták pótolni. Milyen fontos a sikeres érettségi, 

nyelvtanulás, s a folyamatos tanulás. 

Kiemelték, milyen lehetőség nyílnak meg a mérnöki pályát választók előtt, illetve milyen 

kompetenciák szükségesek a vállalkozói léthez. 
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