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Tisztelt Intézményvezető Úr! 

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. október 26-án 13.00-tól tartandó rendhagyó órára. 

Helyszín: 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 67. 

PROGRAM: 

Megnyitó – Májer Borbála szakmai alprojektvezető 

A rendhagyó órát tartja Szabó Csaba - pénzügyi szakember 

Témái: 

              Bemutatkozás, élettörténet 

              Pénzügyi ágazatok 

              Kérdezz-felelek – játékos vetélkedő diákoknak 

 

 



Beszámoló – Nagydorog 

 

Mikor megérkeztem, az iskola igazgatója fogadott, akivel nagyjából 40 percet beszéltünk az 

iskoláról, arról, hogy miről fogok előadást tartani, tulajdonképpen a munkámról. Nagyon 

érdeklődő, kedves volt, nagyon sok dologban egyet értettünk. 

Az előadást, rövid bemutatkozás után, interaktív módon beszélgetéssel kezdtem, olyan 

kérdésekkel, mint hogy, ki mi szeretne lenni, ha nagy lesz, illetve kinek milyen elképzelése van 

a jövőjét illetően. Meglepően határozott válaszokat kaptam néhány diáktól. 

Ami ezután következett: részletesebb bemutatkozás rólam, az én pályámról, és hogy mi történt 

velem az általános iskola befejezése óta. Miután nekem hosszabb út vezetett a mostani 

foglalkozásomhoz, sok mindennel foglalkoztam előtte, útmutatást szerettem volna azoknak a 

diákoknak, akik nem feltétlenül tudják milyen szakmai vonalon szeretnének tovább tanulni, 

vagy nem biztosak benne mivel szeretnének foglalkozni. 

Ezt követően beszéltem a munkámról, a szakterületekről, amikkel foglalkozom. Ezekbe picit 

részletesebben belementünk. 

Zárásként beszéltem érintőlegesen a pénzügy többi ágáról is, ami érdekes lehet számukra. 

Ez követően volt még pár kérdés a diákok illetve az előadáson résztvevő pedagógusok részéről. 

Az előadás végén feltettem néhány kérdést, amire 90%-ban helyes választ adtak, illetve tudtak 

válaszolni.  

Mindent egybe véve én nagyon jól éreztem magam, szerintem a gyerek is. Örülök, hogy részt 

vehettem ebben a programban. 

 

 

Budapest, 2018.10.28. 

Szabó Csaba 
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