Történelmi emlékgyűjtés – Újszerűen a Lovassy gimnáziumban
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv - Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
került kiírásra a TÁMOP 3.2.9./B-08/2 kódszámú, Audiovizuális emlékgyűjtés című
pályázat, melynek elsődleges célja az 1945 utáni korszak történelemtanítási tartalmának és
metodikájának korszerűsítése.

2010. október 7. – Sajtóanyag
A veszprémi közoktatási intézmény „A Lovassy László Gimnázium audiovizuális
emlékgyűjtése” címmel nyújtotta be a pályázatát, melyet a Közreműködő szervezet
támogatásra alkalmasnak minősítette és 5 043 070 Ft támogatást ítélt meg.
A pályázat során az iskola történelem szakos tanárai közül ketten, Bereginé Simon Ágnes és
Schindler László részt vesznek olyan képzéseken, amelyeken az audiovizuális témafeldolgozás
módszertanával ismerkednek meg, így egyrészt az új típusú történelemoktatás didaktikai és
metodikai módszereivel, másrészt pedig az interjúkészítés technikai és eljárásrendi ismereteivel.
A 2010/2011-es tanévben szakkör és egyéni konzultációk keretében a két szakmai megvalósító
tanár irányításával készítenek a lovassys diákok az 1939-1989-es történelmi korszakot megélt
személyekkel interjúkat. Az iskola a pályázatában vállalta, hogy 25 interjút készít. Az
előírások szerint megvágott filmeket a közoktatás keretein belül – elsősorban történelem és
társadalomismeret órákon – a www.emlekpontok.hu oldalon lehet majd megtekinteni, míg a
vágatlan anyag történeti kutatások alapjául szolgál majd.
A Lovassy László Gimnázium projektjében olyan riportalanyokat szólít meg, akik valamilyen
módon kapcsolódnak a 300. tanévét ünneplő iskolához, Veszprém és környékének történetéhez.
A teljesség igénye nélkül néhány az interjúalanyok közül: Albert Vendel, Bándi László, Békefi
Zsuzsa, Gaál Zoltán, Freund Tamás, Hári Ferenc, Havasi Tibor, László Lilla, Lechner László, Mádl
Ferenc, Maróti Rezső, Mocsai Lajos, Papp Sándor.
A téma általában egy ún. életút interjú, amely egy személy szemszögéből mutatja be az adott
korszakot.
Az elkészült anyagokat nemcsak a Lovassy László Gimnázium, hanem a többi közoktatási
intézmény is történelem/társadalomismeret órákon felhasználhatja megmutatva ezzel a
történelemoktatás egy másik aspektusát is.
Így elmondható, hogy a projekttel mind az iskola, mind a diákok, mind pedig Veszprém és
környékének polgárai is jól járnak.
A projekt menetéről és az interjúkról a Lovassy László Gimnázium által erre a célra létrehozott
weboldalán a tamop329.lovassy.hu oldalon lehet tájékozódni.
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