Világörökség ifjú kezekben konferencia
„Világörökség ifjú kezekben” címmel harmadik konferenciáját tartotta meg a Magyar
UNESCO Bizottság (MUB) által szervezett programsorozat, melynek a Pogány Frigyes
Kéttannyelvő Építıipari Szakközépiskola és Gimnázium adott otthont 2008. január 23-án.
A nagyszabású rendezvény fı célja a szakmai továbbképzés, melyen szép számmal vettek
részt a budapesti, vidéki és határainkon túli Általános és Középiskolai tanárok, valamint az
érdeklıdı diákok.
A konferencia Gresiczki Péter a Magyar UNESCO Bizottság fıtitkárának szakmai
megnyitójával vette kezdetét, majd Dr Fejérdy Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnök-helyettese vetítéssel egybekötött építészettörténeti elıadást tartott a világ kulturális és
természeti örökségének védelmérıl. A Környezetvédelmi Minisztérium miniszteri
fıtanácsadója, Dr Tardy János a „Természeti táj, avagy Világörökség magyar szemmel” címő
bemutatójában kitért az EU diplomával elismert hazai területekre is, mint például az
ipolytarnóci ısélıhely, a pilisi len élıhelye (Kis és Nagyszénás) és a Tihanyi-félsziget
utóvulkáni képzıdményeire is.
Sebestyén József a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa hazai és külföldi
szakemberek és gondolkodók (Hamvas Béla, Vargyas Lajos, Ipolyi Arnold, Széchenyi István,
John Ruskin, Johan Huizinga) idézeteit is felhasználva elsısorban a prenvencióra hívta fel a
figyelmet „Az épített örökségünk a holnap árnyékában” címő vetítéssel egybekötött
elıadásában.
A szakmai továbbképzés egyik legfontosabb részeként került bemutatásra a tanárok számára
készült oktatócsomag, a 2004-ben magyarnyelvre is lefordított tankönyv, melyben már a
magyar világörökség helyszínei is szerepelnek. Susa Ágnes a project koordinátora részletesen
ismertette a feladatlapokkal és hasznos ismeretekkel jól megszerkesztett könyvet. A
salgótarjáni Stromfeld Aurél Gépipari, Építıipari és Informatikai Szakközépiskola
pedagógusa, Pintér-Kovács Katalin tapasztalataikról számolt be és ismertette a tananyagba
való beillesztést, óraszámok és vetélkedık tükrében, valamint tanácsokat és ötleteket adott
arra vonatkozóan, hogy miként építhetı be a Pedagógiai Programba a világörökség, mint
program.
A konferencia házigazdája, a Pogány Frigyes Szakközépiskola mőszaki igazgató-helyettese
Antal Ákos és Dr. Temesvári Lászlóné pedagógus, mővészettörténész, vetítéssel egybekötött
beszámolót és elıadást tartottak arról, hogy iskolájukban miként valósították meg (az
olaszországi pescarai építıipari testvér szakközépiskola diákjaival közösen) a programot és
alkalmazzák folyamatosan a lelkes és a program iránt érdeklıdı és nyitott gyermekekkel,
tanulókkal.
Záró elıadásaként, két tanuló Molnár Emese 11.c osztályos tanuló a Hortobágyról és Örkény
Ádám 11.e osztályos tanuló Aggtelekrıl „Világörökség”, ahogy én látom” címmel kiírt
iskolai pályázat nyertesei mutatták be pályamővőket.
Az igazgatónı, Móczár Lászlóné köszönı szavaival zárult a szakmai továbbképzés.
Az intézményben folyó szakmai munka elismertségének egyik névjegye az, hogy 2005 évben a
Nemzetközi Kulturális Örökség „Forster Gyula emlékérem” díjban részesült az iskola három
pedagógusa Antal Ákos, Dr. Temesvári Lászlóné, Woynarovich Pálma, és az
igazgatónı…Móczár Lászlóné..
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