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A környezetmérnök képzés feladata, hogy a magas szintű elméleti ismeretek mellett a 

rendszerszemléletet, a probléma felismerést és megoldást, az élethosszig tartó tanulás 

képességét, valamint a környezettel szembeni felelős magatartást fejlessze. Ehhez a 

környezeti nevelésnek is teret kell biztosítani, melyen belül a projektoktatás hatékonyan 

alkalmazható. Ezt bizonyítják a Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése c. projekt 

megvalósítása során kapott eredmények.   
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Bevezetés 

Napjaink fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásai – figyelembe véve a fennálló globális és 

regionális környezeti problémákat – szükségessé teszik a természetért és környezetért felelős 

gondolkodású mérnöki társadalom kialakulását. Ez a felsőoktatás számára is új kihívást jelent, 

hiszen a magas szintű tudományos elméleti képzés mellett készségek, képességek és attitűdök 

fejlesztését igényli.  

 

A környezetmérnök képzés indítása óta eltelt tanévek tapasztalatai azonban azt mutatják, 

hogy a képzés jelenlegi formájában nem alkalmas a kompetenciák fejlesztésére, a hallgatók 

teljesítménye, valamint az oktatott szakmai tárgyakhoz való viszonyulásuk azt tükrözik, hogy 

a képzés nem eléggé hatékony, nem ösztönöz a tanulásra, mivel a közvetlen megtapasztalás 

hiányában nem kelti fel az önszabályozó tanulás igényét. A hallgatók nehezen látják át az 

összefüggéseket az egyes tantárgyak között, és a tanultakat nem tudják alkalmazni. 

Rendszerszemléletük nem megfelelő, az általános és szakmai kompetenciák fejlesztésére 

pedig kevés lehetőség adódik. 

 

A környezetmérnök alapképzés így a magas szintű elméleti tudományos képzés mellett 

kevésbé alkalmas a képzési és kimeneti követelményekben megfogalmazott kompetenciák 

fejlesztésére. Az ökológia és a mérnöki ismeretek tantárgyakra bontott oktatásával nem 

biztosítja az ökologikus szemléletű mérnökképzést.  

 

A képzés jövőjét és a fenntarthatóságot tekintve fontos feladat tehát, hogy feltárjuk a 

problémákat és azok megoldására javaslatokat fogalmazzunk meg. A következőkben 

bemutatott kutatás fő célkitűzése az volt, hogy kidolgozzon egy olyan gyakorlati oktatási 

metodikát, amely a környezetmérnök alapképzésben a képzéstől elvárt kompetenciákat 

fejleszti tevékenységorientált oktatási módszerek alkalmazásával, kiegészítve a magas szintű 

tudományos elméleti képzést a képességek, készségek fejlesztésével.  
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A kutatás hipotézisei 

A célkitűzések megfogalmazása előtt, mint általában minden projekttevékenység 

folyamatában először a problémák megfogalmazására kerül sor. A szakirodalom feltárásával, 

statisztikai adatok feldolgozásával, valamint a környezetmérnök képzésben szerzett több éves 

pedagógiai-szakmai tapasztalataim birtokában a következő hipotéziseket fogalmaztam meg: 

1. A környezetmérnök alapképzésben az elméleti órák száma lényegesen magasabb, mint a 

gyakorlati órák száma. Ennek következtében, valamint a tevékenységorientált 

módszerek hiányában a képzés Képzési és Kimeneti Követelményeiben megfogalmazott 

és elvárt kompetenciák fejlesztésére az alapképzésben kevés lehetőség adódik. 

2. A környezetmérnök alapképzésben a gyakorlati órákon a feltételek hiányában nem 

érvényesülnek a gyakorlatorientált tevékenységi formák, zömében a hagyományos, 

klasszikus frontális pedagógiai módszerek (előadás, magyarázat) jelennek meg. 

3. A természettudományos és a műszaki pálya, ezen belül a környezetmérnök képzés iránti 

érdeklődés a kezdeti fellendülés (2004) után csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka, 

hogy a fiatalok természettudományos érdeklődését negatívan befolyásolja középiskolai 

tanulmányaik során a tanárok túlzott elméleti, praktikus ismerteket, tapasztalatszerzést 

nélkülöző oktatási gyakorlata.  

4. A műszaki felsőoktatás helyzetét nehezíti az a körülmény, hogy a képzésbe bekerülő 

fiatalok természettudományos felkészültsége elmarad az egyetem oktatási 

színvonalának elvárásaitól. 

5. A 2000-ben elfogadott és hazánk által 2001-ben deklarált Víz Keretirányelv (VKI) konkrét 

elvárásokat fogalmaz meg a szakképzéssel szemben, melyek megvalósítása sok 

kívánnivalót hagy maga után az oktatás elméleti jellege miatt. A Víz Keretirányelv 

ökológiai szemlélete nem érvényesül a szaktárgyak oktatásában.  

6. A kisvízfolyások szennyezettségének vizsgálata Magyarországon nem kap kellő figyelmet, 

mely felületes probléma megfogalmazásokhoz és megoldásokhoz vezethet. 

7. A projektoktatás, mint a Környezetpedagógia oktatási stratégiája a felelős, 

környezettudatos magatartás kialakítás célkitűzésével alkalmas a kompetencia alapú 

környezetmérnök képzés megvalósítására. Eszköztárában megtalálhatók azok a 

módszerek, melyek a Vízminőség-védelem gyakorlati oktatását hatékonyabbá, 

érdekesebbé, a hallgatókat pedig fogékonyabbá és motiváltabbá teszik.  

8. A tevékenységorientált módszerek a tanulási teret kitágítják, új tanulási környezetet 

igényelnek. A természetért és környezetért felelős magatartás kialakításának 

leghatékonyabb tanulási környezete maga a természet, a környezet, nevezetesen a terepi 
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munka. A terepen végzett munka, illetve alkalmazott módszerek jelentősen elősegítik a 

komplex gondolkodást, a hallgatók önálló munkavégzését, közvetlen 

tapasztalatszerzését és a felelős magatartás kialakulását. 

 

A kutatás módszerei 

Az előzőekben ismertetett hipotézisek igazolására a témában már megvalósult kutatások 

eredményei alapján elkészült jelentéseket, dokumentumokat elemeztem, kérdőíves felmérést 

végeztem és megvalósítottam a Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése c. projektet, hogy 

saját eredményekkel tudjam alátámasztani állításaimat. 

 

I. Dokumentumelemzés 

Az Oktatási Minisztérium adatnyilvántartása alapján a kutatás során vizsgáltam a 

környezetmérnök alapképzés indulása óta a hallgatói létszámokat és ez alapján értékeltem a 

pályaválasztó fiatalok környezetmérnöki pálya iránti érdeklődését.  

 

A környezetmérnök alapképzésben részt vevő tizenegy felsőoktatási intézmény tanterve 

alapján elemeztem a Vízminőség-védelem tárgy tananyagtartalmát és oktatásának szervezését 

az elméleti és gyakorlati óraszámok figyelembevételével.  

 

Az Országos Köznevelési Tanács természettudományos közoktatás helyzetét vizsgáló ad hoc 

bizottság munkájáról készült jelentés, a közoktatásban alkalmazott kompetencia felmérés 

(PISA 2006) alapján a közoktatásban részt vevő tanulók természettudományos érdeklődésére, 

illetve annak hiányára vonatkozó adatokat gyűjtöttem és összesítettem, elemeztem Radnóti 

Katalin (ELTE TTK), valamint a Magyar Rektori Konferencia Műszaki-Tudományos 

Bizottsága felmérése alapján a természettudományos és műszaki felsőoktatásba belépő 

hallgatók természettudományos felkészültségét. Feldolgoztam továbbá a 2011/12 tanévben a 

vizsgált egyetemre jelentkezett és felvételt nyert mérnökhallgatók fizika felmérő 

dolgozatainak eredményességét. 

 

A Víz Keretirányelv és annak megvalósítását szolgáló Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, a 

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (2010) és a Nemzeti Környezetvédelmi Program III. 

elemzése során kerestem az azokban a felsőoktatásra vonatkozóan megfogalmazott 

célkitűzéseket és feladatokat. 
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II. Kérdőíves adatfelvétel 

A környezetmérnök alapszakos hallgatók körében végzett írásbeli kikérdezés módszerével 

vizsgáltam a természettudományos előképzettséget, pályaválasztási szempontokat, a képzéssel 

szembeni elvárásokat és a képzés során kialakult kompetenciákat.  

 

A környezetmérnök alapképzésben részt vevő összes hallgató számára készített on-line 

kérdőív célja az volt, hogy felmérje a hallgatók természettudományos előképzettséget, 

pályaválasztási szempontjait és a képzéssel szemben támasztott elvárásait. Az oktatók 

számára készített on-line kérdőívre adott válaszok feldolgozásával célom az volt, hogy 

feltárjam az oktatók által leggyakrabban alkalmazott pedagógiai módszereket, a gyakorlati 

oktatással kapcsolatos véleményüket és azt, hogy az oktatók alkalmazzák-e a projektmódszert 

oktatási gyakorlatukban. 

 

III. Hatékonyságvizsgálat környezeti - pedagógiai kísérlettel, attitűdvizsgálattal 

A kutatás során megtervezett vízminőség-védelmi projektet – Kisvízfolyások szennyezőanyag 

terhelése – kétcsoportos környezeti-pedagógiai kísérlet formájában valósítottam meg. A 

kísérletben két csoport vett részt, a kísérleti és a kontrollcsoport, melynek tagjai 

környezetmérnök alapszakos másod és harmad évfolyamos hallgatók voltak, akik a 2011/12-

es oktatási év I. félévében jelentkeztek az egyetem által meghirdetett Vízminőség-védelem 

tárgy, valamint a Szennyvíztisztítási technológiák tárgy nappali kurzusára.  

 

A pedagógiai kísérlet független változója a projektmódszer, a függő változók a hallgatók 

kompetenciái voltak. A függő változókban bekövetkező változások felméréséhez az írásbeli, 

és a szóbeli kikérdezés valamint a megfigyelés módszerét alkalmaztam. A projekt értékelésére 

szolgált továbbá a hallgatók tudásszint felmérése, valamint a projektmunka során az általuk 

vezetett önértékelő munkanapló tartalmának elemzése.  

 

A kísérletben a projektoktatás hatékonyságának vizsgálatát, valamint a kapott eredmények 

alapján a következtetések és javaslatok megfogalmazását tartottam fő célkitűzésnek.   

 

A környezetmérnök képzésben feltárt problémák 

A képzést folytató intézmények tantárgyi tematikájának elemzése [1] azt mutatja, hogy 

jelenleg az elméleti oktatás nagyobb hangsúlyt kap a környezetmérnök alapképzésben. A 

tevékenységorientált gyakorlati órák száma kevés, annak ellenére, hogy több dokumentum (pl. 
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III. Nemzeti Környezetvédelmi Program, Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, Víz Keretirányelv) is 

kiemeli a gyakorlati képzés fontosságát. Kiragadva egy konkrét példát – Vízminőség-védelem 

tárgy – a környezetmérnök alapképzés szakmai törzsanyagából, a gyakorlati óraszám a 

tantárgy teljes óraszámának mintegy 40 százaléka. Ez a megállapítás általánosítható a többi 

szakmai tárgyra is.  

 

További problémát jelent, hogy a megmaradt kis óraszámú gyakorlati foglalkozásokon sem 

adottak a feltételek a tevékenységorientált módszerek alkalmazására. A csoportlétszámok 

magasak (25-30 fő), az óraszámok kötöttek (2 × 45 perc/hét), ami nem teszi lehetővé a külső 

terepi helyszínek, üzemek látogatását és a labormérések lefolytatását. Ezek hiányában 

leginkább a frontális pedagógiai módszerek jelennek meg a tárgy gyakorlati oktatásban is, és 

nem adottak a környezeti nevelés feltételei. A gyakorlat tehát ebben a formában nem tölti be 

tevékenységorientált, manipulatív szerepét [1]. A kérdőíves felmérés eredményei is igazolják, 

hogy ezzel a gyakorlati oktatással a hallgatók nem elégedettek (36% tartja elfogadhatónak), 

ugyanis többségük (89%) a képzéstől a külső szakmai gyakorlatot, 81 százalékuk az önállóan 

végzett, projekteken alapuló képzést várja el [1].  

 

A kísérleten, az önálló tevékenységeken alapuló pedagógiai módszerek nem csak a 

felsőoktatásban, hanem a középfokú oktatásban is nagyobb arányban lennének szükségesek. 

Mivel a hazai természettudományos középfokú oktatásra is jellemző [2], hogy ismeret és 

elméletközpontú, ezért a diákok természettudományos problémamegoldó képessége elmarad a 

nemzetközi átlagtól, a műszaki és természettudományos pályára jelentkező diákok 

felkészültsége pedig a természettudományos tárgyakból nem elégíti ki a felsőoktatás által 

elvárt szintet. A hallgatók többsége (66%) úgy kerül be a képzésbe, hogy nem rendelkezik 

érettségi vizsgával a választott felsőfokú intézmény profiljának megfelelő 

természettudományos tárgyból, így felvételüket követően felzárkóztató kurzusokat kell 

szervezni, hogy az egyetemi szintű tananyagot a későbbiekben képesek legyenek befogadni 

[1]. A pályaválasztók természettudományos érdeklődésének és felkészültségének 

hiányossága, továbbá az, hogy a túlnyomóan elméleti képzés nem vonzó számukra 

megmutatkozik abban is, hogy folyamatosan csökken a környezetmérnök alapképzésre 

jelentkezők létszáma [1].    

 

A természettudományos oktatás problémáival 2008-ban egyrészt az Országos Köznevelési 

Tanács, másrészt a Rektori Tanács is foglalkozott és megfogalmazták azokat a feladatokat 
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melyek végrehajtása nélkül nem számíthatunk előrelépésre ezen a területen [3]. A középfokú 

természettudományos oktatás a műszaki felsőoktatásra tehát közvetlen hatást gyakorol, vagyis 

a probléma megoldása nem nélkülözheti a középfokú természettudományos oktatás reformját 

sem. A társadalom jövőbeni céljainak megvalósításához, a fenntarthatósághoz a 

természettudományos műveltség elengedhetetlen.  Ez szükséges ugyanis ahhoz (nem 

feltétlenül csak a továbbtanulás miatt), hogy logikusan gondolkodjanak, következetesek 

legyenek, tudatos, felelős állampolgárokká váljanak, akik nincsenek kiszolgáltatva a 

demagógiáknak és az áltudományoknak.  

 

A fenntarthatóság nem képzelhető el megfelelő számú és képzettségű műszaki, 

természettudományos végzettségű szakember nélkül. Kertész János akadémikus szerint a 

társadalomban „innováció nem lesz másból, csak ha a műszaki-természettudományos 

értelmiség színvonala emelkedik” [4].  

 

Mind a középfokú, mind pedig a felsőfokú oktatás területén tehát pedagógiai 

szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy a képzés meg tudjon felelni mindazoknak az 

elvárásoknak melyek a hallgatók, a munkaadók részéről fogalmazódnak meg, illetve a 

fenntarthatóság kapcsán merül fel. 

 

Hasonló igényeket támaszt az oktatással szemben a 2010-ben elfogadott Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv (1127/2010 (V.21.) Korm. határozat) is. A környezetmérnök képzéstől a 

korszerű természettudományos szemlélettel és ismeretanyaggal rendelkező műszaki felsőfokú 

végzettségű szakemberek képzését várja el [5]. A végrehajtandó feladatok között szerepel 

többek között a környezeti nevelés, mint a szemléletformálás meghatározó pedagógiai 

módszere. Ennek eleget tenni a jelenlegi oktatási stratégiában nem lehet, hiszen a gyakorlatok, 

terepi munkálatok hiányában a környezeti nevelés hatékonysága megkérdőjelezhető.   

 

A hagyományos oktatást – mely a tudás közvetítésében játszik fontos szerepet – szükséges 

kiegészíteni olyan pedagógiai módszerekkel, technikákkal, melyek az alkalmazható tudás, és 

a kompetenciák fejlesztését szolgálják. A kompetencia alapú képzés teremtheti meg annak a 

feltételét, hogy a felsőoktatásból kikerülő pályakezdő környezetmérnök multidiszciplináris 

ismeretekkel és komplex gondolkodásmóddal rendelkezzen. 
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A projektoktatás a Környezetpedagógia oktatási stratégiája 

Az előzőekben ismertetett tapasztalatok birtokában az Óbudai Egyetem Környezetmérnök 

BsC képzésében megvalósítottunk egy kétcsoportos környezeti-pedagógia kísérletet a 

2010/11-es oktatási tanév első félévében, melynek célja annak igazolása volt, hogy a 

felsőoktatásban kevésbé megjelenő projektpedagógia módszerével a jelenlegi képzésből 

hiányzó kompetenciák fejlesztése is megvalósulhat a magas szintű tudományos elméleti 

képzés mellett.  

 

A kísérletben alkalmazott projektoktatás választását az indokolta, hogy mint 

problémaközpontú nyílt oktatási stratégia a valós életből származó és ezáltal komplex 

problémák megoldását célozza tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységet 

biztosító szervezési formákkal, módszerekkel, technikákkal, eszközökkel, az iskolai keretet 

kitágítva, természetes tanulási környezetben [6].  A probléma megoldása során elért sikerek 

további tanulási célok kitűzését, megvalósítását motiválják. Így alakul ki az önszabályozó 

tanulás képessége, mely során a hallgató képes lesz saját szükségleteivel összhangban 

személyes céljait megfogalmazni, ennek elérésért dolgozni, és teljesítése pozitív 

visszacsatolásaként, a sikerélmény kapcsán újabb és újabb célokat kitűzni, ezáltal önmagát 

motiválni [7].  

 

A projektoktatás során a hallgató egy olyan cél érdekében tevékenykedik, amelyik számára 

vonzó, érdekes tartalommal bír. Segítőtársait maga választhatja meg, és olyan időbeosztással 

dolgozik, amely személyes igényeinek megfelel. Nem külső követelményeknek kell 

megfelelnie, így a projektmunka során a belső motivációra épülő tanulás egy természetes 

következmény. A feladat megoldása motivál arra, hogy minél többet tudjon meg a választott 

témáról, hogy elkészíthesse a produktumot. Így viszont nem kényszerként éli meg a tanulási 

folyamatot, nem kötelezettségnek érzi a tanulást, hanem eszközként használja célja elérése 

érdekében [8]. A projektoktatás ez által segíti az önszabályozott tanulási folyamat 

kialakulását. Az élethosszig tartó tanulás képessége az ebben a folyamatban kialakuló 

önállóságot feltételezi. A valós életből származó komplex probléma megoldása közben 

lehetőséget teremt a tapasztalatszerzésre, a különböző tudományterületek ismereteinek 

összekapcsolására, az ok-okozati összefüggések meglátására. Ezáltal biztosítja a 

környezetmérnöktől elvárt multidiszciplináris ismereteket, komplex gondolkodást.  

 



EDU 3. évfolyam 1. szám 182 

Bodáné Dr. Kendrovics Rita: Kétcsoportos környezeti-pedagógia kísérlet eredményei a környezetmérnök 

képzésben 

A közösségben, csoportban való együttműködés során a konfliktuskezelés, érdekegyeztetés 

gyakorolható, így felkészítve a hallgatókat a munkaadók elvárásaira. 

 

A projektoktatás során a hagyományos módszerek (pl. előadás, magyarázat, stb.) mellett 

számos olyan tevékenységorientált módszert alkalmaztunk, melyek növelték a hallgatók 

aktivitását, önállóságát, kitágították a tanulási teret a terepgyakorlatok kapcsán, amely 

különösen fontos a környezetmérnök képzésben.  

 

A Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése c. vízminőség-védelmi projekt 

A projekt indokoltsága 

A környezetmérnök szakos hallgatók számára kidolgozott projekt megvalósítását a 

következők indokolják:  

• A hazai kisvízfolyások vízminősítésének gyakorlata hiányos, sok patak maradt minősítés 

nélkül a VKI bevezetése óta is. 

• A hallgatóknak felsőfokú tanulmányaik során a vízminősítés folyamatában gyakorlatot 

kell szerezniük, ez szakmai kompetenciaként elvárás.  

• A vízfolyás szennyezettségének felderítése, megismerése – általában a környezeti elem 

állapotának vizsgálata – terepi munkát, a terepbejárást, a vízgyűjtő terület ismeretét 

feltételezi. 

• A mérési elvek ismerete nem jelenti a mérőeszközök használatában való jártasságot.  

• Az oktatásban a természettudományos megismerés módszerei (kísérlet, megfigyelés, 

mérés) nem vagy csak kis mértékben jelennek meg. 

• A mérnöki társadalom nem rendelkezik azzal az ökologikus szemlélettel, melyre a 

fenntarthatóság szempontjából szükség volna. A technológiák kidolgozása, fejlesztése során 

rövidtávú hatásokban gondolkodnak, holott a természetben hosszabb távú folyamatok 

zajlanak. 

 

A projekt azonosítói 

A projekt helyszíne: Óbudai Egyetem (ÓE) Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 

Kar (RKK) 

Terepi helyszín: Aranyhegyi-patak és vízgyűjtő területe, Solymári és Pilisvörösvári 

Szennyvíztisztító Telep 

Célcsoport: ÓE RKK Környezetmérnök szak II.-III. évfolyam hallgatói.  

A projekt időtartama: 14 oktatási hét (egy tanulmányi félév)  
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A projektcsoportban tevékenykedő hallgatók számára a megoldandó problémát 

kisvízfolyásaink szennyezettsége, nem megfelelő minőségi állapota jelentette. A projekt célja 

az Aranyhegyi-patak vízgyűjtőterületének megismerése, a kisvízfolyás minőségét befolyásoló 

tényezők felmérése volt. A projektmunka során a hallgatók négy modulcsoportban, azon belül 

modulegységekben dolgoztak (1. táblázat), melyeket az első foglalkozáson a fogalomtérkép 

segítségével határoztunk meg. 

 

Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése 

I.  
Élővíz - Természetes 

vízi ökoszisztéma 
(5 fő) 

II. 
Szennyvízbevezetés 

vízminőséget 
meghatározó 

szerepe 
(5 fő) 

III.  
Mezőgazdasági 
tevékenységek 

hatása a víz 
minőségére 

(3 fő) 

IV. 
Urbanizációs 

folyamatok hatásai 
(4 fő) 

Vízgyűjtőfeltárás 
Szennyvíz 
keletkezése, 
összetétele 

Állattartás 
környezetszennyező 
hatása 

Az urbanizáció 
folyamata és hatásai 
 

Ökológiai vízminősítés 
a makrogerinctelenek 
vizsgálata alapján 

Szennyvíztisztítás 
Növénytermesztés 
vízminőséget 
veszélyeztető hatása 

Mederrendezés 
hatásai 

Ökológiai vízminősítés 
a makrovegetáció 
vizsgálata alapján 

A tisztított szennyvíz 
hatása a befogadóra 

Ökológiai 
gazdálkodás 

Csapadékvíz-
gazdálkodás 

1. táblázat: A „Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése” c. projekt moduljai (I-IV.) és 

modulegységei 

 

A modulcsoportot a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően választhatták ki és ezt 

követően ezen belül fogalmazták meg a megoldásra kerülő problémáikat, feladataikat. 

Munkájuk során nagy hangsúlyt kaptak azok a feladatok, melyek a víz kíméletes használatára, 

a víz újra használatára, a vízi ökoszisztémák védelmére irányultak, ezzel segítve a 

környezettudatos magatartás fejlesztését, az ökologikus szemlélet és ezáltal a környezetért 

felelős magatartás kialakítását.  

 

A projekt környezetvédelmet érintő eredményei és javaslatok 

A projekt végső kimenete, produktuma az Aranyhegyi-patak vízminőségi térképének 

elkészítése volt a VKI elvárásainak figyelembevételével és egyben példaként szolgálva a 

hasonló kisvízfolyások állapotértékeléséhez. Ennek elkészítése során kapott adatok azt 
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mutatják, hogy a kisvízfolyás állapota az „egy rossz mind rossz” elvet (VKI) követve erősen 

szennyezett, vagyis a vízgyűjtőterület antropogén hatásainak következtében főleg a 

tápanyagterhelés, és az oxigénháztartás mutatói szempontjából a legrosszabb a vízminőség. A 

jövőbeni minőség javításához elsősorban a szennyvíztisztítás hatékonyságának növelésére van 

szükség. A patak vizsgálata során feltárt illegális hatások (ismeretlen szennyvízbevezetés két 

helyen, illegális hulladéklerakás három helyen a patak mentén) is a vízminőség romlását 

eredményezik, melynek megoldása a lakosság környezettudatosságának fejlesztését igényli.  

 

Mivel a kisvízfolyások döntő többsége (94%) [5] ellenőrizetlen maradt a Víz Keretirányelv 

bevezetése óta is – annak ellenére, hogy minőségük egyértelműen meghatározza a nagyobb 

vízfolyások minőségét – hasonló vízminőség-védelmi projektek szervezésével a közép és 

felsőfokú szakoktatásban célszerű lenne létrehozni a jövőben egy hazai patakfigyelő 

hálózatot. A közép és felsőfokú környezetvédelemmel, vízminőség-védelemmel foglalkozó 

intézmények kiválasztva egy kisvízfolyást konkrét példán keresztül valósíthatják meg a 

vízminősítés gyakorlatát, miközben a kapott adatokat egy központi adatbázisban elhelyezve 

mindenki számára hozzáférhetővé és évről évre összehasonlíthatóvá teszik, így csökkentve a 

hazai vízminősítés gyakorlatában fennálló hiányosságokat, hozzájárulva az ok-okozati 

összefüggések szélesebb körű feltárásához.  

 

A projekt pedagógia eredményei 

Mindkét csoportban a félév elején és végén kérdőíves felmérést végeztem, melyben arra 

kerestem a választ, hogy a függő változók milyen mértékben változtak meg a féléves munka 

során. A szakmai tudás változását a hallgatók által megírt zárthelyi dolgozatok eredményei 

mutatták. 

 

A környezeti attitűd vizsgálat eredményei igazolták, hogy a projektben részt vett hallgatók 

környezeti attitűdje fejlődött, különös tekintettel a környezeti attitűd viselkedéses 

viszonyulására, melyben szignifikáns eltérés mutatkozott a kontrollcsoporthoz és a kezdeti 

értékekhez képest. Ezek alapján megállapítható, hogy a projektmunka a hallgatók 

környezettudatosságát, felelős magatartását pozitívan befolyásolta. Az eredmények 

mindemellett mutatták, hogy a környezetmérnök hallgatók környezeti attitűdje általában 

pozitív (51 környezeti attitűdpont), és beigazolódott ebben az esetben is az a megállapítás, 

hogy az emberek környezethez való érzelmi viszonyulása erősebb, mint a viselkedéses 

viszonyulás, vagyis az egyén érzelmeiben sokkal környezettudatosabb, mint tetteiben [9]. 
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A hallgatók tudásszint ellenőrzése (zárthelyi dolgozat mindkét csoportban) során kapott 

eredmények a projektoktatás szakmai tudást növelő hatását igazolják, melynek hátterében 

egyértelműen a tanulási kedv, a belső motiváció áll. 

 

A Kisvízfolyások szennyezőanyag terhelése c. projektben részt vevő hallgatók önértékelő 

munkanaplói és produktumai arról tanúskodtak, hogy a hallgatók élvezték a munkát, 

motivációjuk volt a tanulásra, céljaik elérése és az ennek kapcsán létrejövő sikerélmény újabb 

feladatok kitűzésére és megoldására sarkallja őket.  

 

Összefoglalás 

A kutatás eredményeinek tézisszerű összefoglalása 

1. A globálisan is jelentkező környezeti problémák megoldása – a nemzetközi összefogás és 

egyezmények mellett – indokolttá teszik a természetért és környezetért felelős 

gondolkodású mérnöki társadalom kialakulását. Napjaink fenntarthatósággal kapcsolatos 

elvárásainak teljesítése a multidiszciplináris ismeretekkel és komplex gondolkodásmóddal 

rendelkező környezetmérnökök közreműködésével valósítható meg.  

2. A környezetmérnök alapképzés oktatási stratégiájában az elméleti képzés nagyobb 

hangsúlyt kap, kevés a tevékenységorientált gyakorlati órák száma. A 2010-ben elfogadott, 

a Víz Keretirányelv (2000) megvalósulását szolgáló Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben 

2012-re megvalósítandó feladatok között előírt környezeti nevelés feltételeit a felsőoktatási 

intézményekben a jelenlegi oktatási stratégia nem teremti meg.  

3. A Környezetpedagógia oktatási stratégiája, a projektoktatás jelentősen elősegíti a hallgatók 

szakmai ismereteinek bővítését, szaktudásuk mélyítését, a szakmai és általános 

kompetenciák fejlesztését is. A belső motivációra építve a tanulást a produktum eléréséhez 

szükséges eszköznek tekintve segíti az önszabályozott tanulási folyamat kialakulását.  

4. A kutatás keretei között kidolgozott és kipróbált „Kisvízfolyások szennyezőanyag 

terhelése” c. projekt megvalósítja a környezetmérnök képzésben oktatott tantárgyak 

integrációját, ezzel hozzájárulva a multidiszciplináris ismeretek megszerzéséhez.  

5. A Vízminőség-védelmi projekt a kidolgozott módszertani útmutató alapján 

megismételhető, alkalmazható bármely közép, vagy felsőfokú vízminőség-védelemmel 

kapcsolatos tantárgy oktatásában, a szaktudás és a kompetenciák fejlesztésére. Ugyanakkor 

a metodika alapján más környezetmérnöki szaktárgy oktatásába is adaptálható követve a 

módszertani útmutatást. A kidolgozott önértékelő munkanapló, a környezeti 
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attitűdvizsgálat kérdőíve, a projektzáró értékelések szempontrendszere mintát szolgáltat 

hasonló jellegű felmérésekhez.  

6. Az Aranyhegyi-patak állapotértékelési vizsgálatának megtervezése, kivitelezése, értékelése 

modellt nyújt a kisvízfolyások vízminőségi vizsgálatához. 

 

Összefoglalás, javaslatok  

A vizsgálat során kapott eredmények igazolták, hogy a projektoktatás jelentősen elősegítette a 

hallgatók szakmai ismereteinek bővítését, szaktudásuk mélyítését és a szakmai képzés mellett 

a kompetenciák fejlesztését is hatékonyan segítette. A projektmunka nagymértékben 

hozzájárult a gyakorlati tudás, az ökologikus gondolkodás, a környezettudatosság, az önálló 

munkavégző képesség és a komplex gondolkodás fejlesztéséhez.  

A csoportban való együttműködés az alkalmazkodóképességet, toleranciát és a 

segítőkészséget növelte, mely a munkaadók részéről elvárt.  

A vizsgálati eredmények szerint a projektoktatás a felelős, környezettudatos magatartás 

kialakításával alkalmas a kompetencia alapú környezetmérnök képzés megvalósítására. 

 

A végrehajtott projekt a környezetmérnök képzés Képzési és Kimeneti Követelményeiben 

megfogalmazott jártasságokat, készségeket kialakította, fejlesztette, mindemellett a hallgatók 

által megírt zárthelyi dolgozatok eredménye pedig bizonyította, hogy szakmai tudásuk is 

bővült, gyarapodott.  

A projekt megvalósítása során a terepi munka, a tevékenységen alapuló tanulási folyamatok 

kerültek előtérbe, melynek szükségszerűségét egy confuciusi idézettel lehet alátámasztani: 

„Mondd el és elfelejtik, Mutasd meg és emlékeznek, Vond be Őket és megtanulják”. A 

környezetmérnök képzésben ugyanis különösen fontos, hogy a valós életből vett, komplex 

problémák feltárási és megoldási folyamatainak kapcsán szerezzenek gyakorlatot és 

tapasztalatot a hallgatók már az oktatás időtartama alatt. Mindez pedig nem nélkülözheti a 

közvetlen kapcsolatot a környezettel, természettel, mely a környezettudatos, felelős magatartás 

fejlesztésének is a leghatékonyabb közege. A jövőben nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a 

környezetmérnök képzés tanterveiben a gyakorlati képzésnek, ezen belül a terepi gyakorlatnak.  

 

A kutatás során kapott eredmények alapján javasolható, hogy a projektoktatás beépülve a 

környezetmérnök képzés oktatási stratégiájába, mintegy kiegészítve annak magas szintű 

elméleti képzését a jövőben a képzés meghatározó pedagógiai módszere legyen.  



EDU 3. évfolyam 1. szám 187 

Bodáné Dr. Kendrovics Rita: Kétcsoportos környezeti-pedagógia kísérlet eredményei a környezetmérnök 

képzésben 

Irodalomjegyzék 

 

BODÁNÉ KENDROVICS Rita: Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika 

fejlesztése a műszaki felsőoktatásban (az Aranyhegyi-patak vízminőségi vizsgálatának 

példáján) Ph.D. értekezés, NyME, Sopron, 2012. 61., 76., 67., 66., 44. p. 

BOLYAI MŰHELYKONFERENCIA: A BSc-MSc rendszerű tanulmányok első három 

évének tapasztalatai a műszaki és természettudományi felsőoktatásban 5. Bolyai 

Műhelykonferencia, 2009. október 17. <http://theorphys.elte.hu/tel/magyar/bk-muhely-

09-5.pdf> 2012. 01. 22. 

ÁDÁM Péter - BARANYAI József - KERTÉSZ János - SZALAY Luca szerk.( 2008): Az 

OKNT- bizottság jelentése II.(tervezet) A Debreceni Egyetem, a Magyar Rektori 

Konferencia és a Magyar Mérnökakadémia a természettudományos közoktatás javítására 

szolgáló javaslata <http://ametist.detek.unideb.hu/allasfoglalas> 2012.01.22. 

RÁDAI Eszter: Interjú Kertész Jánossal "Szerethető fizikát és kémiát! - ez lenne a cél, Élet és 

Irodalom 2009., LIII. évf. 6. sz. 

VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2010 187. p. 

http://www.vizeink.hu/files2/100505/Orszagos_VGT0516.pdf, 2012.01.25. 

KOVÁTS-NÉMETH Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig, Comenius Kft., 

Pécs, 2010. 206. p. 

RÉTHY Endréné: Motiváció és az önszabályozó tanulás In: (Réthy Endréné szerk.): A 

tanítás-tanulás hatékony szervezése. Adalékok a jó gyakorlat pedagógiai alapjaihoz, 

Educatio KHT, Bp., 2008. 63-76. p. 

FALUS Iván: Az oktatás stratégiái és módszerei In: (Falus Iván szerk.): Didaktika, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp., 2003. 280. p. 

VARGA Attila: A környezeti nevelés pedagógiai, pszichológiai alapjai, Doktori Ph.D. 

értekezés, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest, 2004. 70. p. 


