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Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kulturális szakemberek képzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatóságánál.
A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 15,65 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert,
a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázati kiíráson.
A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum a korábbi TIOP, TÁMOP és NKA-s pályázatok révén
rengeteg

tapasztalatot

szerzett

az

iskolai,

formális

és

a

nem

formális

oktatást

segítő

múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kapcsolatban, amelynek során kiderült, hogy a munkatársak
továbbképzésére nagy szükség van.
A Rómer Flóris Történeti Múzeum által megnyert TÁMOP- pályázat megvalósítása, amely 100%-os
támogatású intenzitású volt, 2012. szeptember 1-jén megkezdődött és 2014 novemberében zárult.
A pályázat célja a muzeológiai, a múzeumpedagógiai és a közönségszolgálati tevékenység
színvonalának emelése volt.
Az intézmény tervei között szerepelt a a szakmuzeológusok közvetlen és aktív részvétele a
múzeumpedagógiai munkában; új múzeumpedagógiai óratervek kidolgozása; új muzeológiai
területekre foglalkozások készítése; a múzeum időszaki kiállításainak oktatási szempontú tervezése.
Ehhez 7 munkatársunk háromféle képzésen vett részt a szentendrei Skanzen mellett működő
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ akkreditált képzésein.
A Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakoztatni című képzés a múzeumpedagógiai projektmódszer
elsajátításával

és

felhasználásával

hatásos

eszköz

lesz

az

intézmény

megújuló

múzeumpedagógiájában, melyet két munkatársunk végzett el.
A Rómer-múzeum gyűjteményének szélesebb körű bemutatása, a tervezett látványraktár minél
szakszerűbb előkészítése érdekében a Kiállításrendezés A-tól Z-ig című tanfolyamot három
munkatársunk teljesítette sikerrel.
A Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában című tanfolyamot két munkatársunk végezte el, a
potenciális látogatóközönség minél hatékonyabb elérése érdekében.
Egy munkatársunk az ELTE-n múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon
végzett, mellyel a megyei múzeumi feladatok teljesítése hatékonyabb és magasabb színvonalú lesz.
A muzeológusi szakma folyamatos önképzést igényel, különösen a régész, művészettörténész
muzeológusok

szakterülete

erősen

beágyazott

a

nemzetközi

kontextusokba.

A

külföldi

szakirodalomban való jobb, hatékonyabb tájékozódás, az intézmény nemzetközi kapcsolatainak
ápolása érdekében 6 munkatársunk tanult idegen nyelveket, és végzett el sikerrel angol, német ill.
olasz nyelvtanfolyamot.
További információ kérhető:
Schererné Csécs Teréz
info@romer.hu

