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MEGHÍVÓ 
PÁLYAORIENTÁCIÓHOZ, MTMI SZAKOKHOZ KÖTŐDŐ RENDHAGYÓ, 

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 15-én 14.00-től tartandó rendhagyó órára. 

Helyszín: 7100 Szekszárd, Kadarka utca 25-27. 

PROGRAM: 

Megnyitó – Havelka Gyöngyi szakmai vezető 

A rendhagyó órát tartja Klieber Krisztina – földmérő mérnök 

Témái: 

              Térinformatika, geoinformatika és specializációi 

              A szakterülethez köthető műszerek, módszerek 

              Interaktív játék a térinformatikáról 

 

 



Szakmai beszámoló 
 

Helyszín: I. Béla Gimnázium, Szekszárd 

Időpont: 2018.12.15 

Téma: Térinformatika és geoinformatika 

Klieber Krisztina 

 

 

 
Az I. Béla Gimnázium egykori tanulójaként látogatott vissza előadónk volt középiskolájába, hogy a most ott 

tanuló diákokkal megoszthassa tapasztalatait az általa választott szakmáról. Nagy aktualitása van ennek a 

területnek, ugyanis az iskolában indult egy új szakirány térinformatika, geoinformatika specializációval. 

     Első körben saját maga vonatkozásában mesélt a diákoknak erről a területről. Hogy Ő hogyan találta meg ezt 

az irányvonalat? Milyen egyetemen, illetve miket tanult? Miért ragadta magával ez a szakma? Stb. 

     Ezt követően magáról a munkahelyéről – Geodézia Kft. – kezdett beszélni. Pontosan mivel foglalkozik a cég, 

milyen egyéb szakterületekkel köthető össze a geoinformatika-térinformatika, milyen módszerek, illetve 

műszerek vannak, stb. Itt próbált több, a hétköznapokból kiragadott példával bemutatni a diákoknak a szakma 

lényegét, illetve több képpel, videóval szemléltette az elmondottakat. 

    A diákok nagyon érdeklődőek voltak, láthatóan lenyűgözte Őket az ott elhangzott sok új információ. A végén 

kicsit interaktívabb lett az előadás, volt néhány kérdés a diákok részéről is, illetve előadónk is érdeklődött, hogy 

kit-miért vonz ez a terület, milyen megfontolásból választották ezt az irányt.  Teljes bizrossággal sikerült kicsit 

kézzelfoghatóbbá tennie ezt a szakmát és valamelyest betekintést nyerhettek a tanulók abba, hogy pontosan 

mivel is foglalkozik ez a terület.  
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