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1. A kutatás célkitőzései 
 

A disszertáció célja, hogy a környezetmérnök oktatással kapcsolatos 
problémákat feltárja és rámutasson azokra a tényezıkre, melyek a jövıbeni 
képzés színvonalát meghatározzák. Ezek ismerete szükséges, ha a cél az 
oktatás minıségének javítása és minél több tehetséges fiatal megnyerése a 
környezetvédelmi szakmai tevékenységre. Napjaink fenntarthatósággal 
kapcsolatos elvárásait tekintve kijelenthetı - figyelembe véve a fennálló 
globális és regionális környezeti problémákat-, hogy a fenntartható 
társadalom nem nélkülözheti a magas szintő tudományos ismeretekkel 
rendelkezı, a környezettel szemben felelıs magatartást tanúsító mőszaki 
értelmiséget. Napjainkban a fenntarthatósággal kapcsolatban már nem csak 
a magas szintő tudományos elméleti képzés az elvárás a felsıoktatással 
szemben, hanem készségek, képességek és attitődök fejlesztése is, ezáltal 
megvalósítva a kompetencia alapú képzést. Mivel a magyar felsıoktatás 
elméleti tudományos képzése nemzetközileg is bizonyítottan magas szintő, 
így a feladat, hogy a jól megválasztott pedagógiai módszerekkel a másik 
elvárásnak is megfeleljen. Ez feltételezi az oktatáson belüli szemléletváltást 
a környezetmérnök képzésben is. 

 
A disszertáció fı célkitőzése ennek megfelelıen egy olyan gyakorlati 

oktatási metodika kidolgozása, amely a környezetmérnök alapképzésben a 
képzéstıl elvárt kompetenciákat fejleszti tevékenységorientált oktatási 
módszerek alkalmazásával.  A dolgozat azt kívánja bebizonyítani konkrét 
példán keresztül, hogy a projektoktatás a szakmai képzés mellett lehetıséget 
biztosít a környezetmérnöki kompetenciák fejlesztésére is, azáltal, hogy a 
tanítási-tanulási teret bıvíti és a terepi munkát a képzés szerves részének 
tekinti. 
A projektmódszer hatékonysága bizonyított, jól beilleszthetı a 
hagyományos módszerek közé, így a felsıoktatásban hatékony kiegészítıje 
lehet a jelenlegi alkalmazott oktatási módszereknek.  
 

A disszertáció keretei között kidolgozott és környezeti-pedagógiai 
kísérlettel igazolt, a kutatás fı értékének tekintett „Kisvízfolyások 
szennyezıanyag terhelése” projekt mintául szolgálhat a környezetmérnök 
képzés vízminıség-védelem tantárgy hatékony oktatásának, és segítséget 
nyújthat egyéb oktatási intézmények hasonló jellegő képzéseihez is. A 
részletesen kidolgozott gyakorlati oktatási metodika segíti a projekt tervezés 
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és megvalósítás folyamatát egyéb környezeti elemekre, vagy akár komplex 
környezeti témákra is. A projekt terepi helyszíne, az Aranyhegyi-patak - 
mint kisvízfolyás - konkrét példát szolgáltat a Víz Keretirányelv elvárásait 
tükrözı vízminısítési folyamatnak.  
 
2. A kutatás hipotézisei 
 

1. A környezetmérnök alapképzésben az elméleti órák száma 
lényegesen magasabb, mint a gyakorlati órák száma. Ennek 
következtében a tevékenységorientált módszerek hiányában a 
képzés Képzési és Kimeneti Követelményeiben megfogalmazott és 
elvárt kompetenciák fejlesztésére az alapképzésben kevés 
lehetıség adódik. 

2. A környezetmérnök alapképzésben a gyakorlati órákon a feltételek 
hiányában nem érvényesülnek a gyakorlatorientált tevékenységi 
formák, zömében a hagyományos, klasszikus frontális pedagógiai 
módszerek (elıadás, magyarázat) jelennek meg. 

3. A természettudományos és a mőszaki pálya, ezen belül a 
környezetmérnök képzés iránti érdeklıdés a kezdeti fellendülés 
(2004) után csökkenı tendenciát mutat. Ennek oka, hogy a fiatalok 
természettudományos érdeklıdését negatívan befolyásolja 
középiskolai tanulmányaik során a tanárok túlzott elméleti, 
praktikus ismerteket, tapasztalatszerzést nélkülözı oktatási 
gyakorlata.  

4. A mőszaki felsıoktatás helyzetét nehezíti az a körülmény, hogy a 
képzésbe bekerülı 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 kellı figyelmet, mely felületes probléma 
megfogalmazásokhoz és megoldásokhoz vezethet. 

7. A projektoktatás, mint a Környezetpedagógia oktatási stratégiája a 
felelıs, környezettudatos magatartás kialakítás célkitőzésével 
alkalmas a kompetencia alapú környezetmérnök képzés 
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megvalósítására. Eszköztárában megtalálhatók azok a módszerek, 
melyek a Vízminıség-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 
felelıs magatartás kialakításának leghatékonyabb tanulási 
környezete maga a természet, a környezet, nevezetesen a terepi 
munka. A terepen végzett munka, illetve alkalmazott módszerek 
jelentısen elısegítik a komplex gondolkodást, a hallgatók önálló 
munkavégzését, közvetlen tapasztalatszerzését és a felelıs 
magatartás kialakulását. 

 
3.  A kutatás módszerei 
 

� Dokumentumelemzés 
 

Az Oktatási Minisztérium adatnyilvántartása alapján az értekezés 
vizsgálja a környezetmérnök alapképzés indulása óta a hallgatói 
létszámokat és ez alapján értékeli a pályaválasztó fiatalok környezetmérnöki 
pálya iránti érdeklıdését.  
 

A környezetmérnök alapképzésben részt vevı tizenegy felsıoktatási 
intézmény tanterve alapján a szerzı elemzi a Vízminıség-védelem tárgy 
tartalmát 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 vevı tanulók természettudományos érdeklıdésére, 
illetve annak hiányára vonatkozó adatokat az értekezés összesíti és elemzi 
Radnóti Katalin (ELTE TTK), valamint a Magyar Rektori Konferencia 
Mőszaki - Tudományos Bizottsága felmérése alapján a 
természettudományos és mőszaki felsıoktatásba belépı hallgatók 
természettudományos felkészültségét. Feldolgozza továbbá a 2011/12 
tanévben a vizsgált egyetemre jelentkezett és felvételt nyert 
mérnökhallgatók fizika felmérı dolgozatainak eredményességét. 
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A szerzı vizsgálja és értékeli a Víz Keretirányelv és annak 
megvalósítását szolgáló Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv, a Nemzeti 
Környezeti Nevelési Stratégia (2010) és a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program III. célkitőzéseit és feladat meghatározásait a felsıoktatásra 
vonatkozóan. 
 

� Kérdıíves adatfelvétel 
 

A szerzı vizsgálja a környezetmérnök alapszakos hallgatók körében 
végzett írásbeli kikérdezés módszerével a természettudományos 
elıképzettséget, pályaválasztási szempontokat, a képzéssel szembeni 
elvárásokat és a képzés során kialakult kompetenciákat.  

A környezetmérnök alapképzésben részt vevı összes hallgató számára 
készített on-line kérdıív célja, hogy felmérje a hallgatók 
természettudományos elıképzettséget, pályaválasztási szempontjait és a 
képzéssel szemben támasztott elvárásait. Az oktatók számára készített on-
line kérdıívre adott válaszok alapján az értekezés feltárja az oktatók által 
leggyakrabban alkalmazott pedagógiai módszereket, a gyakorlati oktatással 
kapcsolatos véleményüket és azt, hogy az oktatók alkalmazzák-e a 
projektmódszert oktatási gyakorlatukban. 
 

� Hatékonyságvizsgálat környezeti - pedagógiai kísérlettel, 
attitődvizsgálattal 

 
A kutatás során megtervezett vízminıség-védelmi projektet a szerzı 

kétcsoportos pedagógiai kísérlet formájában próbálta ki. 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 Vízminıség-védelem tárgy, valamint a Szennyvíztisztítási 
technológiák tárgy nappali kurzusára.  

A pedagógiai kísérlet független változója a projektmódszer volt és az 
értekezés célja, hogy a módszer hatékonysága bizonyosságot nyerjen. Így a 
függı változók a hallgatók kompetenciái voltak. A függı változókban 
bekövetkezı változások felméréséhez az írásbeli, és a szóbeli kikérdezés 
valamint a megfigyelés módszere került alkalmazásra. 

A projekt értékelésére szolgált továbbá a hallgatók tudásszint 
felmérése, valamint a projektmunka során az általuk vezetett önértékelı 
munkanapló tartalmának elemzése.  
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A kísérlet célja a projektoktatás hatékonyságának vizsgálata és az 

eredmények alapján az értekezés következtetéseket, javaslatokat fogalmaz 
meg.  

A projekt megvalósítása során elkészült a terepként szolgáló 
Aranyhegyi-patak állapotértékelése a forrástól a torkolatig lefedve 
mintavételi pontokkal. A környezeti kísérlet produktuma, a kisvízfolyás 
vízminıségi-térképe a jövıbeni vizsgálatokhoz nyújt segítséget az 
összehasonlító elemzésekhez. 
 
4. A kutatás eredményei 
 

A környezetmérnök graduális képzés indítása óta eltelt idıszak 
tapasztalatai, a képzéssel kapcsolatos eddig elért eredmények alapján 
szükséges feltárni a képzés jövıjét meghatározó problémákat, hogy az ok-
okozati összefüggések felfedésével megoldási javaslatok születhessenek és 
a végrehajtás a képzés színvonalának emelését eredményezze.  
A disszertáció a problémák megfogalmazását és megoldását azért tartja 
fontosnak, mert napjaink fenntarthatósággal kapcsolatos elvárásainak 
teljesítése nem nélkülözheti a multidiszciplináris ismeretekkel és komplex 
gondolkodásmóddal rendelkezı környezetmérnök munkáját, melynek alapja 
a környezet, a természet iránti felelıs magatartás.  
 

A kutatási eredmények rámutatnak arra, hogy ma a környezetmérnök 
képzésben az egyetemek leginkább a környezeti tudással is rendelkezı 
mérnökök képzését valósítják meg kétség kívül magas elméleti színvonalon, 
de hiányoznak az oktatásból azok a pedagógia módszerek, melyek a 
szemléletmód kialakítását, fejlesztését célozzák meg és azokat a 
kompetenciákat fejlesztik, melyre ma igényt tart a társadalom, a munkaadók 
és ezt ismervén a hallgatók is.  
 

A képzéssel kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet a 
környezetmérnök képzésre jelentkezı hallgatók létszámának csökkenése. 
Annak ellenére, hogy egyre több generalista szakemberre tart igényt a 
környezeti ipar, mégis egyre kevesebb a végzettek száma, melyben a 
népesség csökkenése csak kismértékben játszik szerepet.  
A környezetmérnök képzésre jelentkezı hallgatói létszámok, az elsı helyen 
jelentkezık, és a mőszaki képzési területre jelentkezık létszámának 
elemzése kapcsán beigazolódott az a felvetés, hogy a környezetmérnök 
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pálya iránti érdeklıdés csökken, melynek legfıbb oka, hogy a 
pályaválasztók természettudományos érdeklıdése és felkészültsége hiányos, 
továbbá a túlnyomóan elméleti képzés nem vonzó a fiatalok számára és a 
munkaadók a kompetenciák hiányában nem alkalmazzák a végzett 
környezetmérnököket, így komoly elhelyezkedési problémákkal küzdenek.  
 

A kutatás keretei között végzett kérdıíves felmérés eredményei 
mutatják, hogy a hallgatók többsége (66%) úgy kerül be a képzésbe, hogy 
természettudományos tárgyból nem rendelkezik érettségi vizsgával, így az 
egyetemek kénytelenek felzárkóztató kurzusokon pótolni, illetve átismételni 
a több éve tanult ismereteket, melyek a képzés alapját jelentik.  
A természettudományos oktatás problémáival 2008-ban egyrészt az 
Országos Köznevelési Tanács, másrészt a Rektori Tanács is foglalkozott és 
megfogalmazták azokat a feladatokat melyek végrehajtása nélkül nem 
számíthatunk elırelépésre ezen a területen. A középfokú 
természettudományos oktatás a mőszaki felsıoktatásra közvetlen hatást 
gyakorol. A probléma megoldása nem nélkülözheti a középfokú 
természettudományos oktatás reformját, melyben többek között a vizsgált 
képzésben is megjelenı túlzott elméleti oktatás jelenti a legfıbb problémát. 
A hallgatók többsége négy évfolyamos középiskolát végzett, általában két 
évig tanulta a természettudományos tárgyakat jó, illetve jeles eredménnyel. 
A felvételit követı felzárkóztató dolgozatok eredménye és a középiskolai 
eredmények közötti eltérés azt mutatja, hogy a középiskolai jó, illetve kiváló 
érdemjegyek nem tükrözik a felsıoktatási intézmények tudásszint elvárását. 
 

A tizenegy környezetmérnök alapképzést folytató intézmény tantárgyi 
tematikájának elemzése kapcsán megállapítható, hogy az elméleti képzés 
nagyobb hangsúlyt kap, annak ellenére, hogy több dokumentum (pl. III. 
Nemzeti Környezetvédelmi Program, Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv, Víz 
Keretirányelv) kiemeli a gyakorlati képzés fontosságát. Van olyan 
intézmény, ahol a gyakorlati óraszámok a tárgy oktatásából teljesen 
hiányoznak, általában az elıadások száma többszöröse a gyakorlat 
óraszámainak.  A gyakorlati óraszám a tantárgy teljes óraszámának mintegy 
40 százaléka.   

A Vízminıség-védelem tantárgy tárgyleírásainak tanulmányozása 
kapcsán kapott eredmények arról tanúskodnak, hogy nincs a képzésben egy 
egységes irányvonal az alapismeretek közlésére vonatkozóan, így nem 
alakulhat ki egységes kép sem a környezetmérnök képzéssel kapcsolatban. 
A tárgyak óraszámának és tartalmának összehasonlítása komoly 
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nehézségekbe ütközött, melynek kapcsán megállapítható, hogy az egyes 
intézményekben mind óraszámban, mind a tananyagtartalomban nagy 
eltérések mutatkoznak a szakmai törzstárgy csoportba tartozó Vízminıség-
védelem oktatása területén.  
 

A vizsgálat során megállapításra került, hogy a kis óraszámú gyakorlati 
foglalkozásokon sem adottak a feltételek a tevékenységorientált módszerek 
alkalmazására. A csoportlétszámok magasak (25-30 fı), az óraszámok 
kötöttek, általában heti bontásban 2×45 perc idıtartamban szerepelnek az 
órarendben, mely nem teszi lehetıvé a külsı terepi helyszínek, üzemek 
látogatását és a labormérések lefolytatását. Ezek hiányában leginkább a 
frontális módszerek jelennek meg az oktatásban. Ezzel a gyakorlati oktatási 
szisztémával a hallgatók nem elégedettek (36% tartja elfogadhatónak), 
ugyanis többségük (89%) a képzéstıl a külsı szakmai gyakorlatot, 81 
százalékuk az önállóan végzett, projekteken alapuló képzést várja el. 

 
A 2010-ben elfogadott Vízgyőjtı-gazdálkodási Terv – 1127/2010 

(V.21.) Korm. határozat – a környezetmérnök képzéstıl a korszerő 
természettudományos szemlélettel és ismeretanyaggal rendelkezı mőszaki 
felsıfokú végzettségő szakemberek képzését várja el. 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 hatékonyan nem valósítható 
meg.  

A hagyományos oktatás a tudás, míg a projektoktatás az alkalmazható 
tudás közvetítésében játszik szerepet, így ez utóbbinak a környezetmérnök 
képzésben való fontosságát hangsúlyozza a disszertáció. A Kisvízfolyások 
szennyezıanyag terhelése c. projekt kétcsoportos környezeti-pedagógiai 
kísérlettel történı megvalósítása során kapott eredmények igazolják, hogy a 
szakmai képzés mellett a kompetenciák fejlesztését is hatékonyan segíti a 
projektoktatás. A hallgatók belsı motiváltsága révén az önszabályozott 
tanulás képességének kialakulását eredményezi és ezzel az élethosszig tartó 
tanulás képessége fejlıdik, mely a fenntarthatóság feltétele. 

 
A kétcsoportos kísérlet kapcsán végzett környezeti attitőd vizsgálat 

eredményei igazolják, hogy a projektben részt vett hallgatók környezeti 
attitődje fejlıdött, különös tekintettel a környezeti attitőd viselkedéses 
viszonyulására, melyben szignifikáns eltérés mutatkozott a 



 10 

kontrollcsoporthoz és a kezdeti értékekhez képest. Ezek alapján 
megállapítható, hogy a projektmunka a hallgatók környezettudatosságát, 
felelıs magatartását pozitívan befolyásolta, így teljesült a vele szemben 
támasztott elvárás. 

Az eredmények mindemellett mutatták, hogy a környezetmérnök 
hallgatók környezeti attitődje általában pozitív (51 környezeti attitődpont), 
és beigazolódott ebben az esetben is az a megállapítás, hogy az emberek 
környezethez való érzelmi viszonyulása erısebb, mint a viselkedéses 
viszonyulás, vagyis az egyén érzelmeiben sokkal környezettudatosabb, mint 
tetteiben.  

A vizsgálati eredmények szerint a projektoktatás a felelıs, 
környezettudatos magatartás kialakításával alkalmas a kompetencia alapú 
környezetmérnök képzés megvalósítására. A hallgatók tudásszint 
ellenırzése során kapott eredmények a projektoktatás szakmai tudást növelı 
hatását igazolják, melynek hátterében egyértelmően a tanulási kedv, a belsı 
motiváció áll. 

 
A Kisvízfolyások szennyezıanyag terhelése c. projektben részt vevı 

hallgatók önértékelı munkanaplói és produktumai arról tanúskodnak, hogy 
a hallgatók élvezték a munkát, motivációjuk volt a tanulásra, céljaik elérése 
és az ennek kapcsán létrejövı sikerélmény újabb feladatok kitőzésére és 
megoldására sarkallja ıket. A projektmunka nagymértékben hozzájárult a 
gyakorlati tudás, az ökologikus gondolkodás, a környezettudatosság, az 
önálló munkavégzı képesség és a komplex gondolkodás fejlesztéséhez. A 
csoportban való együttmőködés az alkalmazkodóképességet, toleranciát és a 
segítıkészséget növelte, mely a munkaadók részérıl elvárt. 

 
A projektmunka fı produktuma, az Aranyhegyi-patak vízminıség-

védelmi térképe mutatja, hogy a kisvízfolyás tápanyagterhelés és az 
oxigénháztartás mutatói szempontjából erısen szennyezett, vagyis a 
vízgyőjtıterület antropogén hatásainak következtében a legrosszabb 
vízminıséget mutatták a vizsgálatok, melynek jövıbeni javításához 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 
vízminıség romlását eredményezik, melynek megoldása a lakosság 
környezettudatosságának fejlesztését igényli.  
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A Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervben feltárt adatok szerint a hazánkban 
található 9800 vízfolyásból mindösszesen 1031 került be a monitoring 
tevékenységbe, melyek közül a kisebbek összevonásával végül is 869 
víztest vett részt az állapotértékelésben. Ez azt jelenti, hogy a kisvízfolyások 
döntı többsége ellenırizetlenül maradt (az Aranyhegyi-patak is) annak 
ellenére, hogy minıségük egyértelmően meghatározza a befogadó nagyobb 
vízfolyás minıségét. A kijelölt víztestek közül az ökológiai állapota 285, a 
kémiai állapota 814 víztestnek adathiányos, vagyis összességében a 
vízfolyások állapotértékelése 94%-ban adathiányos. 
 

A kutatás legfıbb értékének tekintett „Kisvízfolyások szennyezıanyag 
terhelése” c. vízminıség-védelmi projekt módszertani útmutatója alapján 
hasonló projektek tervezhetık és valósíthatók meg a képzés egyéb 
szaktárgyainak keretei között a felsıfokú és a középfokú szakképzésben 
egyaránt. 

 
5. Tézisek 
 

1. A globálisan is jelentkezı környezeti problémák megoldása – a 
nemzetközi összefogás és egyezmények mellett – indokolttá teszik 
a természetért és környezetért felelıs gondolkodású mérnöki 
társadalom kialakulását. Napjaink fenntarthatósággal kapcsolatos 
elvárásainak teljesítése a multidiszciplináris ismeretekkel és 
komplex gondolkodásmóddal rendelkezı környezetmérnökök 
közremőködésével 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 Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervben 2012-re megvalósítandó 
feladatok között elıírt környezeti nevelés feltételeit a felsıoktatási 
intézményekben a jelenlegi oktatási stratégia nem teremti meg.  

3. A környezetpedagógia oktatási stratégiája a projektoktatás 
jelentısen elısegíti a hallgatók szakmai ismereteinek bıvítését, 
szaktudásuk mélyítését, a szakmai és általános kompetenciák 
fejlesztését is. A belsı motivációra építve a tanulást a produktum 
eléréséhez szükséges eszköznek tekintve segíti az önszabályozott 
tanulási folyamat kialakulását.  
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4. A disszertáció keretei között kidolgozott és kipróbált 
„Kisvízfolyások szennyezıanyag terhelése” c. projekt megvalósítja 
a környezetmérnök képzésben oktatott tantárgyak integrációját, 
ezzel hozzájárulva a multidiszciplináris ismeretek megszerzéséhez.  

5. A Vízminıség-védelmi projekt a értekezésben kidolgozott 
módszertani útmutató alapján megismételhetı, alkalmazható 
bármely közép, vagy felsıfokú vízminıség-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 önértékelı munkanapló, a 
környezeti attitődvizsgálat kérdıíve, a projektzáró értékelések 
szempontrendszere mintát szolgáltat hasonló jellegő 
felmérésekhez.  

6. Az Aranyhegyi-patak állapotértékelési vizsgálatának 
megtervezése, kivitelezése, értékelése modellt nyújt a 
kisvízfolyások vízminıségi vizsgálatához. 

 
6. Javaslatok 
 

� A környezetmérnök alapképzést folytató intézmények az oktatott 
alapozó szakmai törzstárgyak kapcsán fogalmazzák meg a tárgy 
oktatásával kapcsolatban elvárt alapvetı ismereteket, 
követelményeket, a tárgy oktatásának célját, hogy a végzett 
hallgatók tudásáról egységes kép alakulhasson ki.  

� A környezetmérnöki pálya iránti érdeklıdés növelése érdekében a 
középfokú természettudományos oktatás reformja éppúgy fontos, 
mint a környezetmérnök képzésé. Mindkét területen, a kísérleten, 
az önálló tevékenységeken alapuló pedagógiai módszerek 
bevezetése szükséges, a jelenleg alkalmazott – többnyire frontális – 
módszerek helyett. A Víz Keretirányelv és a Vízgyőjtı-
gazdálkodási Terv elvárása az ökologikus szemlélet, mely tekintve 
a mérnöki és az ökológiai tudományterületek közötti ellentmondást 
a környezetmérnök képzésben tevékenységorientált oktatási 
módszerek alkalmazásához kötött, melyek képesek a két területet 
egymáshoz közelíteni, illetve megteremteni annak a feltételét, hogy 
a környezetmérnök képes legyen e két terület között összekötı 
kapocsként közremőködni. 
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� A környezetmérnök képzésben különösen fontos, hogy a valós 
életbıl vett, komplex problémák feltárási és megoldási 
folyamatainak kapcsán szerezzenek gyakorlatot és tapasztalatot a 
hallgatók már az oktatás idıtartama alatt. Ez nem nélkülözheti a 
közvetlen kapcsolatot a környezettel, természettel, mely a 
környezettudatos, felelıs magatartás fejlesztésének is a 
leghatékonyabb közege. Ennek kapcsán szükséges, hogy a 
környezetmérnök alapképzés tantervei a terepi gyakorlatokat 
órarendi kötelezettségként rögzítsék, így idıt és teret biztosítva a 
külsı helyszíni munkák elvégzésére. Ez egyben a felsıoktatásban 
is szükséges környezeti nevelés leghatékonyabb megvalósítását is 
biztosítja. 

� A projektoktatás megvalósítása a környezetmérnök alapképzés 
tanterveinek módosítását igényli. Az eddig átlagban heti 2×45 
perces óraszámban elıírt gyakorlati órák helyett összesített 
óraszámban szükséges elıírni a Vízminıség-védelem projektre 
fordított óraszámot. A Vízminıség-védelem tárgy oktatásában az 
elıadások továbbra is a szükséges elméleti ismeretek, fogalmak 
közvetítését szolgálják és e mellett a gyakorlati ismeretek 
projektmunka formájában sajátíthatók el.  

� A projektmunka általában (nem csak a víz, mint környezeti elem 
esetében) két félévre tervezendı az ökológiai szempontok elıtérbe 
kerülése miatt, így lehetıséget biztosítva a vegetációs idıszakok 
figyelembevételére.   

� A projektvezetı tanárnak célszerő a projektmunkát segítı, 
támogató, az egyes szakterületek képviselıibıl álló oktatói 
mentorcsoportot létrehozni, mely a hallgatók projektmunkáját a 
legnagyobb szakértelemmel támogatja.  

� A Vízminıség-védelmi projektek megvalósulása konkrét terepi 
példához kötıdve létrehozhat egy hazai patakfigyelı hálózatot. A 
közép és felsıfokú környezetvédelemmel, vízminıség-védelemmel 
foglalkozó intézmények kiválasztva a legközelebb esı 
kisvízfolyást konkrét példán keresztül valósíthatják meg a 
vízminısítés gyakorlatát, miközben a kapott adatokat egy központi 
adatbázisban elhelyezve mindenki számára hozzáférhetıvé és évrıl 
évre összehasonlíthatóvá teszik. Ezzel nagymértékben 
hozzájárulhatnának az intézmények a vízminıségi 
állapotértékelések kapcsán kimutatott hiányosságok 
csökkentéséhez. 
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