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Szakmai tematika
Versenyek, vetélkedők

"Művészetek - régiségek" - Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés a Rómer Flóris 
Múzeumban című projekt

EFOP-3.3.2-16-2016-00273 
______________________________________________

1. A tevékenység neve
Verseny, vetélkedő
Óvoda
A természeti környezettel és a népmesék világával ismertetjük meg a résztvevő gyerekeket, 
művészeti alkotótevékenységgel és műtárgyak bevonásával. A rajzverseny és a hozzá kapcsolódó 
játékos vetélkedő témái egymásra épülnek.
Általános iskola
Irodalmi, történelmi vonatkozású versenyek, vetélkedők, melyek keretében Gárdonyi Géza 
műveihez kapcsolódunk.

2. A tevékenység céljának megnevezése, a fejleszteni kívánt készségek leírása
A foglalkozások célrendszere:
- a múzeumi gyűjtemény megismertetésével a nemzeti kultúra értékeinek átadása, a 
műveltség, a tudás megszerzésére való törekvés kialakítása,
- a múzeum mint intézmény elfogadtatása, megszerettetése a tanulókkal, ˝látogatóvá nevelés˝,
- a személyiség komplex fejlesztése, sokoldalú kompetenciafejleszstés
- a foglalkozások során a szociális hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség biztosítása.

A fejleszteni kívánt készségek, képességek:
- a problémafelismerés, megoldás készsége,
- a vizuális önkifejezés és az alkotás készségének kialakítása, a kreativitás fejlesztése,
- képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló képesség fejlesztése
- a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodása és annak képi kifejezése
- a képi gondolkodás fejlődése
- esztétikai érzékenység, szép iránti nyitottság, igényesség kialakítása

3. A célcsoport leírása
Az óvodák középső és nagycsoportos gyermekei számára és az általános iskola alsó vagy 
felső tagozatos tanulóinak a vetélkedés során az élményszerű, játékos ismeretszerzés 
biztosítása, az egyéni és csoportos munka fejlesztése a 
rajzversenyen és vetélkedőn. A résztvevők átlagos vizuális 
tehetséggel rendelkező gyerekek. A csoportok létszáma 
óvodások esetén min. 15 fő, általános iskolások esetén min. 
20 fő.
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4. A tervezett alkalmak száma, a tevékenység időtartama
A versenyekre, vetélkedőkre félévente 2 alkalommal kerül sor. A tevékenység időtartama 
alkalmanként óvodások esetén 2x45 perc, általános iskolások esetén 90 perc.

5. A tevékenység munkaerőigénye 
A verseny, vetélkedő vezetését egy alkalommal az adott intézet szakalkalmazottai 
(óvodapedagógusok, pedagógusok), egy alkalommal pedig a múzeum pedagógiai 
végzettséggel bíró múzeumpedagógusai és gyakorlattal rendelkező közművelődési 
szakemberei tartják. 

6. A tevékenység módszertanának leírása
A versenyek, vetélkedők megnevezésű foglalkozások egyrészt a kreatív alkotás során a 
gyermekek számára az adott téma megértését és feldolgozását segítik elő. Továbbá a 
múzeumi műalkotásokhoz kapcsolódó feladatmegoldások, az élményszerű ismeretátadás 
mellett, a kooperatív és a kommunikációs készségeket, kompetenciát nagyban fejlesztik.

7. A tevékenység eszközigényének leírása

A foglalkozások az adott oktatási és nevelési intézményben, illetve a Rómer Flóris Múzeum 
több kiállítóhelyén kerülnek lebonyolításra.
A múzeumi alkalmak során rendelkezésre állnak:
- Feladatok megoldásához kapcsolódó eszközök: papír, írószer 
- Digitális és egyéb szemléltető anyagok (ismeretterjesztő-oktató videók, műtárgymásolatok, 
színkártyák, stb.)
 - Projektor és vetítővászon rendelkezésre áll.
- Szakmai anyagok vásárlására van szükség.

8. A tervezett tevékenység időbeni bontása 

Óvoda

Téma Az alkalom leírása Alkotó tevékenység Időbeli bontás
1. Évszakvarázs  Az Évszakvarázs című 

rajzverseny kapcsán önálló 
alkotásokat készítenek.

Grafika készítése, 
vegyes technikával.

2 x 45 perc

2. Radnai-gyűjtemény tájképei 
által, játékos vetélkedő 
formájában, ismerkednek az 
évszakok jellemzőivel és 
művészi kifejezési 
lehetőségeivel.

- 2 x 45 perc
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3. Kedvenc 
népmesém

A Kedvenc népmesém című 
rajzverseny keretében 
illusztrációkat készítenek 
legkedveltebb népmeséjükhöz.

Illusztráció készítése. 2 x 45 perc

4. A gyerekek játékos vetélkedőn 
vesznek részt a Kovács Margit 
Állandó Kiállításban, a 
keramikusművész mesei 
figuráival ismerkedve.

- 2 x 45 perc

Általános iskola

Téma Az alkalom leírása Alkotó tevékenység Időbeli bontás
1.  Regényes 

alakok
 „Regényes alakok”című 
rajzverseny keretében 
illusztrációt, önálló alkotásokat 
készítenek a tanulók Gárdonyi 
Géza valamely művéhez.

Illusztráció készítése. 90 perc

2. Történelmi 
alakok– 
történelmi 
idők

Gárdonyi műveiből megismert 
történelmi korszak, a török idők 
múzeumunkban megőrzött 
tárgyi emlékeivel ismerkednek a 
gyerekek, játékos vetélkedés 
formájában.

- 90 perc

9. A tevékenység kimenete 
A program megvalósulásához az óvodások esetén minimum 15 fő, és az általános iskolások esetén 
minimum 20 fő részvétele szükséges. A partner intézményekben készült gyerekmunkákat a 
múzeumban a megvalósítókból álló zsűri értékeli. A rajzverseny és a játékos vetélkedő résztvevőit 
díjakkal jutalmazzuk. 

 10. A tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása
 Az illusztrációkészítés során a témák egyedi megoldása és feldolgozása mellett a művészi 

önkifejezés is fontos számunkra.
 Az ábrázolás és önkifejezés megszerettetése.
 Az önálló és a csoportos probléma-, és feladatmegoldó képességek gyakorlása mellett a 

kommunikációs készség fejlesztése is szerepet kap a vetélkedő során.
 Vizuális tapasztalatokat nyújt a múzeum az életkornak megfelelően.
 Az általános iskolások számára tervezett vetélkedő során Győr történelmének ismertetésével 

szeretnénk városunkhoz való tartozás tudatukat is erősíteni.
 Célunk továbbá a múzeum, mint sokszínű kulturális tér 

elfogadtatása, megszerettetése a gyermekekkel, a 
˝látogatóvá nevelés˝.
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