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RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EFOP-3.3.2-16-2016-00273 - "MŰVÉSZETEK – RÉGISÉGEK” – TANÓRÁN KÍVÜLI
ISMERETKÖZVETÍTÉS ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A RÓMER FLÓRIS MÚZEUMBAN

30 milliós Európai Uniós támogatásból valósult meg a kompetenciafejlesztő 
múzeumpedagógiai programcsomag a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeumban. 2018. február 1. – 2020. január 31. között 12 együttműködő oktatási-nevelési 
intézmény bevonásával összesen 324 alkalom díjmentes tanórán kívüli foglalkozást 
valósított meg a múzeum. A szakmai programok a projektzárást követő öt év során 
teljesednek ki, 2025. február. 1-ig.

A Rómer Flóris Múzeum több kiállításában – így például a Cserépkályha-történeti Kiállítás, Patkó-
gyűjtemény, Várkazamata-Kőtár, Vasilescu-gyűjtemény – megvalósult 9 különböző tanórán kívüli 
múzeumi foglalkozástípus lehetővé tette, hogy a résztvevők képző-, és iparművészeti, hely- és 
technikatörténeti, néprajzi ismereteket szerezzenek. A szakmai program kiemelt célja a komplex 
kompetenciafejlesztés és a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, a fogyatékkal 
élő tanulók felzárkóztatása volt, továbbá a tehetség kibontakoztatása és gondozása is. 
A megvalósítási időszak két éve alatt a következő programok kerültek megtartásra: 35 db havi 
szakkör, 40 db speciális havi szakkör fogyatékkal élőknek, 48 db témanap, 1 db témahét, 60 db 
Média-Animáció művészeti csoportfoglalkozás, 20 db néprajzi foglalkozás, 30 db drámapedagógiai 
foglalkozás, 20 db MOZAIK-klubfoglalkozás, 38 db versenyek, vetélkedők, 30 db tehetséggondozás 
és 2 db tábor. A foglalkozásokon 5362 részvétellel 581 fő vett részt.

A támogatás révén valósult meg a Patkó-gyűjteményt feldolgozó, 10-14 éveseknek szóló színes 
foglalkoztató füzet és egy tanulást segítő foglalkoztató kártyacsomag is. Továbbá a speciális igényű 
diákok számára online elérhető foglalkozások készültek, Prezi-előadás formájában.
A más településről érkező és helyi gyógypedagógiai intézmények számára személyszállítást 
biztosított a múzeum, elősegítve a hátrányos helyzetű gyermekek eljutását a múzeumba. A 
hosszabb időtartamú témanapok és a két tábor alatt pedig étkeztetést is biztosított az intézmény a 
projektben résztvevőknek. 

Az 5 éves fenntartási időszakban mind a 12 együttműködő intézmény számára évente 1 sorozat 
Versenyek, vetélkedő (2db) típusú programot valósít meg díjmentesen a múzeum.


