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„Értem én, hogy villanymotor, de mivel megy?” 

 

A projekt feladata, célja 

 
A címben jelzett projekt a környezettudatos városi közlekedés problémakörét járja körbe. 

Véleményem szerint a probléma meglehetősen aktuális. Korunk egyik jelentős vívmánya, 
amelynek igénye már a korábbi évszázadokban is felvetődött, a gyors helyváltoztatás, utazás, 
szállítás lehetősége. Ha manapság körbetekintünk iparosodott világunkban, akkor láthatjuk, hogy 
a gazdaság egyik éltető eleme a járműipar. A közelmúlt gazdasági válságának egyik megoldásának 
látszott, hogy a gépjármű ipart próbálták különböző gazdasági intézkedésekkel élénkíteni.  

Kényelmes, gyors és egyszerű módja az utazásnak a fosszilis kőolaj-származékokkal hajtott 
Otto-motoros gépkocsik és diesel autók használata. Sajnos, sem a gyártók, sem a felhasználók 
nem jutottak el nálunk még oda, hogy a motorok üzemanyag fogyasztását, illetve a káros anyag 
kibocsátást lényegesen csökkentsék – néhány kivételtől eltekintve. Az autó státusz 
szimbólumként továbbra is megjelenik városainkban. További általános jelenség, hogy az 
autóhasználók maximális kényelmet biztosítva maguknak, az esetek döntő többségében egyedül 
utaznak, így a relatív környezetszennyezés magasabb, mint esetlegesen más országokban. 

A fent felsorolt körülmények máris több ponton mutatják a környezettudatosabb városi 
közlekedésre vonatkozó azon pontokat, amelyek alternatívát mutathatnak, s amelyek iskolások, 
kisiskolások számára is felmérhetők. 
 

A probléma meghatározása 

 
Alapvető probléma tehát a városi környezetszennyezés, amelynek egyik jelentős eleme a 

gépkocsik füst-gáz kibocsátása.  



Természetesen, a légszennyezés, mint probléma további problémák okozója is. Ilyenek 
lehetnek a különböző egészségügyi problémák, a városi növényzet és a városok körüli növényzet 
károsodása, a régió mezoklimatikus változásai, nagyobb léptékben mérve a klímaváltozás is. 
Ebből a néhány gondolatból látszik, hogy apró lépések globális szinten milyen mértékű pozitív 
változásokat képesek indikálni. 

Fontos, hogy a problémát – közlekedésből adódó légszennyezés – ne kívülről, pusztán 
szemlélőként ismerjék, hanem tudatosítsuk, hogy aktív cselekvéssel, odafigyeléssel mindenki a 
saját családjával környezettudatosabban cselekedhet. A munka első részén olvasható humoros 
idézet sem véletlen. Akár mondhatná ezt egy olyan hallga A munka első részén olvasható 
humoros idézet sem véletlen. Akár mondhatná ezt egy olyan hallgató is, aki látja a problémát, 
hallott róla, hogy mi lehet a megoldás, de nem érezte azt magáénak, így a valós megoldásban sem 
érdekelt. Lényeges elemnek tartom a tudatosítást, ugyanis ebben az esetben a problémát 
magukénak érzik, így a megoldás során növelhető az aktivitás is. Talán ez lehet a projekt 
rendszerű probléma-feldolgozásnak egyik jelentős előnye. 
 
 

A megoldás 

 
Projektkeretek között két gyermekcsoport munkáját koordináljuk, hogy a fent vázolt 

problémára saját megoldásokat találjanak. Cél, hogy a két csoport lehetőleg azonos problémára 
eltérő megoldástervet alakítson ki, amelyet a 3 napos projektvégrehajtás végén közösen értékeljék, 
és ezzel bővítsék, újraértékeljék saját megoldásaikat. 

A csoportonkénti feladat célja, hogy konstruktív, mindenki számára hasznosítható 
tanácsokat, ajánlásokat, alternatívákat gyűjtsenek össze az alaposan körüljárt problémára.  
 

 



 

Kivitelezés 

 
Kivitelezéskor több szempont figyelembevétele fontos:  

- alacsony költségvetés 
- megfelelő korosztály megválasztása 
- koncentrált probléma meghatározása 
- megfelelő helyszín kiválasztása 
- kis eszközigény 

 
Helyszín: soproni általános iskola 
Időpont: napközis táborok időszaka, nyár eleje 
Korosztály: 6-8 osztályos diákok – írás-olvasás ismerete előnyös a probléma megoldásakor, a 
kidolgozott projekt eredményeit a saját életükbe is beépíthetik. 
 
A szükséges pedagóguslétszám: 2-3 fő (csoportonként 1-1, ha jól megy a közös munka, akkor 
a 3., koordinátor szerepet betöltő nem szükséges) 
 
A program lebonyolítása: mivel a program lebonyolítható nyári napközis tábor keretein belül, 
ezért csökkenthető annak költségvetése, használható az iskola infrastruktúrája, és megoldott a 
szállás-ellátás is. A nyári tábor további előnye, hogy a projekt illeszthető egy-egy tematikus 
foglalkozás-sorozatba, és megfelelő cselekvő alternatívát biztosít. 

A projekt 3 nap időtartamú, összesen 10-10 fő (2 csoport) számára készül. A kisebb csoport 
előnye, hogy a feladat megoldása közben nagyobb aktivitásra ösztönzi a résztvevőket – nagyobb 
csoportlétszám az aprólékos és hatékony munkának gátja lehet, mivel ilyenkor felerősödnek a 
csoport kevésbé aktív tagjainak visszahúzó hatása. A csoportszervezéskor fokozottan kell figyelni 
arra, hogy az aktív diákok mindkét munkacsoportban megtalálhatóak legyenek, de ne szakítsuk ki 
egymás mellől a barátokat, ők ugyanis serkentik az aktív tevékenységeket.  

Figyelmet kell fordítani arra, hogy hangsúlyos legyen a csoport önálló munkája – 
természetesen a csoportvezető koordinálása mellett. A projekt megvalósításakor váltakozzanak az 
önálló munkák és csoportmunkák a csoportos megbeszéléssel.  
 

Programtervezet 

 
 

1. nap 
 
Érkezés: 8:00-9:00 
Reggeli: 9:00-9:45 
Ismerkedés: 9:45-10:45  

- Rövid bemutatkozás, ki honnan jött, érintőlegesen a családi háttér, hogy apa-anya hol 
dolgozik. Ez fontos későbbiekben a csoportszervezés szempontjából, valamint a 
probléma megoldásakor. A koordinátor segítségével ilyenkor elkezdődhet a probléma 
felvetésének kezdete, ki hogyan megy iskolába, mennyi időt tölt a szabadban egy héten, ki 
sportol, stb. 

- A csoportbeosztást ilyenkor már fel lehet vázolni, ki kivel szeret-tud együtt dolgozni.  
 



Csoportok kialakítása: 10:45-11:15: Egyik legfontosabb eleme a csoportmunkának. A 
koordinátor figyeljen a kialakított csoportok összetételére, és ha kell, avatkozzon közbe – ismerve 
a projekt kivitelezésének, irányításának igényét. 
 
Ebédszünet: 11:15-12:15 
 
A projekt elindítása, első szakasz: 12:15-16:00 

- A téma ismertetése mindkét csoport számára: városi közlekedés a saját városukban. Ki 
mennyire használja, mennyire ismeri a lehetőségeket, buszjáratokat, kinek milyen 
tapasztalata van. 

- „Aki nem használja, miért nem, aki használja, miért teszi.” A koordinátorok elkezdhetik a 
két csoportot irányítani. 

- A délután végére mindkét csoport gyűjtse össze a közlekedésből adódó légszennyezés 
káros hatásait, de ne csak felsorolás szerűen, hanem képekben, rajzokban, élményekben.  

- Az első nap eredménye a városi közlekedés és a légszennyezés közötti összefüggések 
feltárásának összegyűjtése, és a másnapi program – a szükséges adatok összegyűjtése – 
előkészítése. 

- A két csoport feladata:  
o 1. csoport: adatok gyűjtése a városi közlekedésről 
o 2. csoport: a légszennyezés csökkentésének lehetőségei, ajánlások 

 
2. nap 

 
Érkezés: 8:00-9:00 
 
Csoportmunka: 9:00-11:15 

- A két csoport a koordinátorok segítségével tényfeltáró, kutató munkát végez számítógép 
és internet segítségével. 

- Az adatgyűjtésre szakosodott csoport adatokat keres az általános városi közlekedésről, 
mennyivel járul hozzá a tömegközlekedés a környezetszennyezéshez, milyen terhet jelent 
az autós közlekedés a levegőre. Összehasonlító számításokat végeznek az interneten 
található motoradatok alapján az üzemanyag fogyasztásokról, és a kibocsátott füstgáz 
mennyiségekről – és természetesen ezek költségeiről – a tömegközlekedés és az autós 
közlekedés esetében. Az adatgyűjtés második fázisa egy kérdőív összeállítása, amellyel 
„terepmunkában” közvélemény kutatást lehet végezni ellenőrzött körülmények között, 
amelynek célja, hogy képet kapjanak a soproni polgárok légszennyezésről alkotott képéről, 
a témával kapcsolatos általános ismereteikről.  

- A másik csoport ismereteket, adatokat gyűjt szintén internet segítségével a 
környezettudatos városi közlekedésről. Ebbe beletartozik az új, környezetbarát 
motortechnikák, üzemanyagok, közlekedési eszközök ismerete, valamint a kisvárosi 
közlekedés lényeges eleme, a kerékpáros közlekedés. Ehhez kapcsolatosan térképen 
felrajzolhatják városunk általuk ismert kerékpárútjait, és „lefordíthatják” könnyen érthető 
nyelvre a kerékpáros közlekedésre vonatkozó KRESZ szabályokat. 

 
Ebédszünet: 11:15-12:15 
 
Részeredmények összegzése: 12:15-13:00: Mindkét csoport közösen dolgozik, összehangolják 
az összegyűjtött anyagokat. 
 
Terepmunka: 13:00-15:45: Mindkét csoport, két helyszínen kérdőíveket töltet ki. 
 



3. nap 
 
Érkezés: 8:00-9:00 
 
Adatfeldolgozás: 9:00-10:30: A kérdőívek adatainak közös kiértékelése, csak egyszerű 
módszerekkel 
 
Tájékoztató-füzet összeállítása: 10:30-11:15 

- Mindkét csoport közösen elkezdi a saját témájának megfelelő fejezetek kidolgozását. 
- A füzet a saját korcsoportjuknak megfelelő anyag összegyűjtése. A füzet egyes fejezetei 

kövesse a probléma felvázolása – okok – megoldási lehetőségek gondolatmenetet.  
 
Ebédszünet: 11:15-12:15 
 
Tájékoztató-füzet összeállítása: 12:15-16:00 

- Számítógépes munkák, utómunkák. 
- Ellenőrzés, a projekt végeredményének értékelése. 
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