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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
 
A fejlesztés helyszíne Győr legrégibb műemléki negyedében, a Káptalandombon található egykori 

püspöki udvarbíró ház, amely 1979-től Borsos Miklós életmű kiállításának ad otthont. A Borsos Miklós 
Állandó Kiállítás  mellett az udvarról nyíló kamaratermekben nyílt meg 2010-ben a Csikóca Művészeti 
Műhely és Kiállítótér, mely az országban elsőként rendezett és mutatott be kiállításokat gyermekek 
számára. A pályázat keretében ezt is birtokba vehetik az együttműködő intézmények. 

A kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok színhelye az épület eredeti formájában 
megőrzött pincéjében kialakított foglalkoztató tér.  
Jelen projekt keretében a már korábban is használt tereket szeretnénk új programokkal betölteni. 
 
A támogatás összege: 19.198.054 Ft uniós támogatás az Új Széchenyi Terv keretében 
A projekt megvalósításának ideje: 2013. június 30. – 2014. augusztus 31. 
 
A fejlesztés célja, várt eredménye: 
A projekt közvetlen céljai: 

− Erősíteni a partneriskolákkal és óvodákkal az együttműködést. 
− Lehetőséget teremteni a távoli települések diákjainak a múzeumi foglalkozások látogatására, és a 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. 
− Megnyerni az óvodás korú gyermekeket és nevelőiket a múzeumi foglalkozások számára 
− A résztvevő gyerekek egyéni képességeinek megfelelő fejlesztésével a tehetség kibontakoztatása, a 

személyiség komplex fejlesztése  
− A művészeti alkotó tevékenység különböző területeinek (szobrászat, iparművészet, festészet, grafika) 

élményszerű megismertetésén keresztül művészettörténeti, művelődéstörténeti, ismeretekkel való 
gazdagodás elősegítése. 

 
A projekt közvetett céljai: 

− Erősíteni az együttműködést a győri, a Győr környéki és a megyehatáron túli iskolákkal és óvodákkal.  
− A múzeumi gyűjtemény megismertetésével a nemzeti kultúra értékeinek átadása, a műveltség, a tudás 

megszerzésére való törekvés kialakítása. 
− A múzeum, mint intézmény elfogadtatása megszerettetése a gyerekekkel, a középiskolás korosztállyal, a 

„látogatóvá nevelés”. 
− A foglalkozások során a szociális hátrányok kompenzálása és az esélyegyenlőség biztosítása. 
 

A projekt rövid távú eredményei: 
− A futamidő alatt a 6 partnerintézménybe járó gyerekek 116 komplex múzeumpedagógiai 

foglalkozásokon vesznek részt. 
− Új demonstrációs eszközök, játékok, kiadványok készülnek a gyerekek számára. 
− Nő az intézmény ismertsége a városban és a térségben. 
− Új foglalkozásformák szakmai tematikái kerülnek kidolgozásra. 
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A projekt hosszú távú eredményei: 
− Az új foglalkozástípusok új iskolákat, óvodákat szólítanak meg, nő a múzeum kihasználtsága. 
− Az új segédanyagok növelik a foglalkozások résztvevőinek elégedettségét, ezáltal újabb programok 

igénylésére ösztönöznek. 
− Erősödik a múzeum és az itt működő múzeumpedagógiai foglalkozások pozitív megítélése. 
− A projekt eredményeinek értékelése múzeumpedagógiai kutatómunkát, tudományos igényű feldolgozást 

tesz lehetővé. 
 

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum a pályázat keretében 6 nevelési-oktatási intézménnyel 
kötött együttműködési megállapodást. Az óvodától a középiskoláig minden korosztályt megszólít az elindított 
projekttel. 

A projekt során mind a Borsos Miklós Állandó Kiállításhoz, mind a Csikóca Művészeti Műhely és 
Kiállítótér tárlataihoz tervezünk kreatív, újszerű, komplex múzeumpedagógiai foglalkozásokat. A gyerekek 
és a pedagógusok havi múzeumi szakkör, múzeumi tehetséggondozás, témanap és művészeti vetélkedő 
között választhattak. Mindezek teljes mértékben hozzájárulnak a projekt korábban bemutatott céljaihoz. 
 

A korábbi megvalósult pályázati programokkal összhangban jelen projektben is fontos feladat lehetőséget 
teremteni arra, hogy a távolabbi települések – Dunaszeg, Komárom – iskoláinak diákjai is eljussanak a múzeumi 
foglalkozások látogatására. Számukra a projekten belül külön buszt biztosít a múzeum az utazáshoz. A 
leghosszabb időtartamú (3óra) programokon, a témanapokon belül a gyerekeknek és kísérőiknek étkezést 
is biztosít intézményünk.  

További kiemelt szempont a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és 
bevonása a programokba. Egy partneriskola esetében a hátrányos helyzetű gyerekek aránya magasabb, mint 
30%. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jelentős része roma származású. A projekt keretében 
lehetőségünk van segíteni a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását is. 

 
A tervezett projekt magába foglalja tehát az új foglalkozástípusok kifejlesztését és megvalósítását új 

iskolákkal, óvodákkal; új segédanyagok kerülnek kialakításra (pl. múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetek 
több korosztálynak; múzeumi társasjáték, puzzle) melyek, növelik a foglalkozások résztvevőinek 
elégedettségét, ezáltal újabb programok igénylésére ösztönöznek,  továbbá nő a múzeum kihasználtsága. 
 
A projektben résztvevő intézmények: 
 

� Körzeti Általános Iskola, Dunaszeg 
 
� Szent Imre Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, Komárom 

 
� Bisinger Óvoda, Győr 

Városközponti Közoktatási Főigazgatóság 
 

� Radnóti Miklós Általános Iskola, Győr 
Városközponti Közoktatási Főigazgatóság 

 
� Tulipános Általános Iskola, Győr 

 Városközponti Közoktatási Főigazgatóság 
 

� Kovács Margit Szakközépiskola, Győr 
Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság 
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