2018.02.28.
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 támogatást nyert a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,
amelyből új kompetenciafejlesztő múzeumpedagógiai programcsomagot valósít meg 12
együttműködő oktatási-nevelési intézmény bevonásával az elkövetkezendő két évben. Az elnyert
támogatás lehetővé teszi, hogy 2018. február 1. – 2020. január 31. között az együttműködő óvodák,
általános és középiskolák tanulói számára a projektben összesen 324 alkalom díjmentes tanórán
kívüli foglalkozáson való részvételt.
A Rómer Múzeum több kiállításában – így a Cserépkályha-történeti Kiállítás, Patkó-gyűjtemény,
Várkazamata-Kőtár, Vasilescu-gyűjtemény – megvalósuló 9 különböző tanórán kívüli múzeumi foglalkozás
biztosítja, hogy a résztvevők képző-, és iparművészeti, hely- és technikatörténeti, néprajzi ismereteket
szerezzenek, és lehetővé teszi az iskolán kívüli helyszínen történő komplex kompetenciafejlesztést. A
szakmai program további célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, a fogyatékkal élő
tanulók felzárkóztatása illetve a tehetség kibontakoztatása, gondozása. Programtípusok: havi szakkör (35
db), speciális havi szakkör fogyatékkal élőknek (40 db), témanap (48 db), témahét (1 db), Média-Animáció
művészeti csoport (60 db), néprajzi foglalkozássorozat (20 db), drámapedagógiai foglalkozások (30 db),
MOZAIK-klub foglalkozás (20 db), versenyek, vetélkedők (38 db), tehetséggondozás (30 db), nyári tábor (2
db).
A támogatás lehetővé teszi, hogy a más településről érkező és a helyi gyógypedagógiai intézmények
számára személyszállítást biztosítson a múzeum, elősegítve ezzel a hátrányos helyzetű gyermekek eljutását
a gyűjteményekbe. A témanapok, a táborok és a témahét alatt meleg étkeztetést is biztosít az intézmény a
diákok számára. Az új szakmai tartalmak mellett megvalósul a Patkó-gyűjteményt feldolgozó, 10-14
éveseknek szóló színes foglalkoztató füzet, és tanulást segítő foglalkoztató kártya is. Továbbá a fogyatékkal
élő tanulóknak speciális online ismeretanyag készül a kiállítások műtárgyaihoz kapcsolódóan.
Együttműködő intézmények:
1. Radó Tibor Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2. Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges
Gyermekotthon
3. Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola
4. Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola
5. Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi Tagiskola
6. Győri Kossuth Lajos Általános Iskola
7. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola
8. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium
9. Kazinczy Ferenc Gimnázium
10. Bartók Óvoda
11. Bisinger Óvoda
12. Tarjánpusztai Napsugár Óvoda és Bölcsöde

