AJÁNLÁS
a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága
részére
Mi, a hatvan évvel ezelőtt alapított Szabó József Geológiai Technikumban 1955 és 1971-között technikusi oklevelet
szerzett hallgatói iskolatalálkozójuk alkalmából javaslattal fordulunk a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és azon belül
az oktatás jövőjét formáló döntéshozóihoz.
A földtudományok (földtan, földrajz, hidrológia, oceanográfia, limnológia, légköri tudományok – meteorológia,
klimatológia -, glaciológia) és a hozzájuk kapcsolódó interdiszciplináris tudományok alapjainak megismertetésével a
jelenlegi oktatási rendszerben középiskolai szinten önálló oktatási intézmény nem foglalkozik (a békéscsabai
Vásárhelyi Pál Szakközépiskolában folyó szakirányú, de nem a földtudományok teljes körére kiterjedő, a vízügyi
képzés keretében történő oktatástól eltekintve).
Javasoljuk, hogy hajdani Alma Materünk képzési rendszerét a kor követelményei szerint megújítva, kibővítve jöjjön
létre egy olyan földtudományi alapismereteket oktató intézmény, amely






otthont adhatna az ilyen érdeklődési körű – 14 – 18 éves korú - fiataloknak;
középfokú szakembereket képezne a földtudományi kutatásokkal, az ásványi nyersanyag-kitermeléssel, a
vízgazdálkodással, a környezetvédelemmel foglakozó intézmények, vállalkozások számára továbbá az
államigazgatási-önkormányzati szféra egyes szakirányú feladatainak ellátására,
a legkiválóbbaknak szakmai alapot adhatna ahhoz, hogy ezen tudományágakban tanulmányaikat később
felsőoktatási intézményekben folytassák;
a természettudományos világkép kialakításával, a terepgyakorlatok során élményszerűen megszerezhető
ismeretek elsajátításával olyan ökológiailag elkötelezett, megalapozott világnézetű fiatalok hagyhatnák el az
iskolát, akik méltók lehetnének a hajdani iskola szelleméhez.

A megújuló intézményt célszerű lenne Budapesten létrehozni, mivel itt







rendelkezésre állnak az oktatandó ismeretek legkiválóbb hazai szakemberei;
itt találhatók azok az intézetek (Magyar Állami Földtani Intézet, Országos Meteorológiai Intézet, MTA
szakirányú intézetei), tudományos gyűjtemények (Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Természettudományi
Múzeum, stb.), felsőfokú oktatási intézmények (ELTE, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
stb.), amelyek tudományos hátterét képezhetnék az iskolának;
könnyen elérhető közelségben vannak a terepgyakorlatok helyszínei (Budai-hegység, Pilis, Velencei-hegység),
könnyen szervezhetők a kapcsolódó szabadidős tevékenységek (barlangkutatás, búvárkodás, amatőr
csillagászat, stb.),
életszerű közelségben vannak azok a szakmai-társadalmi szervezetek, amelyek ifjúsági csoportjaiba a
hallgatók bekapcsolódhatnak (Magyarhoni Földtani Társulat, Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület, Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, stb.)

Ajánlásunk és javaslataink támogatása esetén készséggel állunk rendelkezésükre annak megvitatása és
programjának részletesebb kidolgozása céljából. Hajdani iskolánk jelmondatát változatlanul időszerűnek tartjuk:

„Mente et malleo”
(„ésszel és kalapáccsal”)

Az iskola alapításának hatvanadik évfordulója alkalmából összegyűlt hajdani diákok (a mellékelt lista szerint).
Budapest, 2011. október 15.

