
 
 
 

Művészeti nevelés a győri Váczy Péter Gyűjteményben 
 
 

Nagy sikerrel zárul május végén az Új Széchenyi Terv támogatásával megvalósuló, két teljes tanévet 
átfogó múzeumpedagógiai projekt a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Váczy Péter 
Gyűjteményében, melynek Győr ismert épülete, a Magyar Ispita ad otthont. 

 
A projekt keretében 12 győri és Győr környéki oktatási-nevelési intézmény jutott hozzá ingyenesen 

a múzeumi programokhoz. A 2012/2013 és a 2013/2014-es tanév alatt az óvodások, az iskolások és a 
fogyatékkal élő diákok összesen 376 múzeumi foglalkozáson vehettek/vesznek részt – 2014 februárjáig 
közel 5000 részvétellel - melyek során Váczy Péter történészprofesszor műgyűjteményének gyönyörű 
darabjaival ismerkedhettek.  

A témanapok kíváló lehetőséget biztosítottak a különböző művészettörténeti korszakokhoz 
kapcsolódó bútorok, kerámiák, üvegtárgyak, ötvösmunkák és más ipar- és képzőművészeti alkotások 
megismerésére; a szakkörök alkalmával pedig a gyerekek elmélyülhettek az egyes technikák, eljárások 
kipróbálásában. Új múzeumpedagógiai foglalkozástípus gazdagította kínálatunkat a projekten belül 
bevezetett művészeti vetélkedőnek köszönhetően, melyek során a gyerekek játékosan, egymással 
csoportokban versengve gyűjthettek ismereteket a kiállítás műtárgyairól. A projekt felkarolta a művészi 
tehetségeket is, egy-egy félév során az iskolák válogatott tanulói kis csoportokban vehettek részt a 
művészeti foglalkozássorozatokon.  
 

A kidolgozott szakmai tematika alapján megvalósult, művészeti alkotótevékenységet magába foglaló 
múzeumi foglalkozások mellett a gyűjtemény műtárgyaihoz kapcsolódó demonstrációs eszközök (21 db 
műtárgymásolat) és játékok (a puzzle és művészeti ismereteket nyújtó dobozos társasjáték) segítették elő 
az élményteli, saját tapasztalatokon alapuló ismeretszerzést.  

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0133 azonosító számú projekt keretében elnyert nettó 28.069.620 Ft 
támogatás lehetővé tette továbbá a gyermekek étkeztetésének és a programokra érkező osztályok, 
csoportok személyszállításának biztosítását, így elősegítve a Győrtől távolabb lévő intézmények 
bevonását a múzeumi művészeti nevelésbe. 

 
A projekt kivitelezésében nagy szerepet játszottak felkészült múzeumpedagógus kollegáink, szakmai 

előadók, vezetők: Boda Ildikó és Gyarmathi Zsuzsa keramikusok, fazekasoktatók, Farkas Zsuzsa 
grafikusművész, akiknek ezúton  elismerés jár elhivatott, kitartó munkájukért!  

Köszönet illeti intézményünk vezetőjét, Grászli Bernadett művészettörténészt, aki támogatásával, 
ösztönzésével nagyban hozzájárult a múzeumi projekt sikeres megvalósításához. 

 
Köszönjük a projektben résztvett iskolák, óvodák közreműködését! 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagóiai Intézmény; Szentiváni Óvoda, Mosonszolnoki Általános Iskola; 
Kerényi György Művészeti Iskola, Csorna; Széchenyi István Általános Iskola és AMI, 
Mosonszentmiklós; Nyugat-Magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola; 
Kodály Zoltán Általános Iskola; Fekete István Általános Iskola; Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda 
ill. annak Balassi Bálint Tagiskolája, Váci Mihály Általános Iskola, Győrszentiván; Péterfy Sándor 
Evangélikus Oktatási Központ 
 
Szeretettel várjuk intézményük diákjait, csoportjait az 5 éves projekt-fenntartási időszakban is! 
 

Turzai Erika Anna 
 Projektmenedzser 

 
Győr, 2014. április 


