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Tisztelt Pedagógusok, Tanárok!

A múzeum állandó kiállításait kínáljuk a közoktatásban, intézményekben tanulók 
számára. Múzeumi óráink egyik legfontosabb múzeumpedagógiai szempontja az 
élménykeltés, a kiállítótérben olyan hangulat teremtése, amely megalapozza a 
múzeumhoz kapcsolódó pozitív attitűdöt. A tananyaghoz kapcsolódó múzeumi órák és 
komplex foglalkozások segítik az ismeretek tapasztalati úton való elmélyítését, 
kibővítését. A múzeumi látogatás lehetőséget ad a tankönyvi anyag „tárgyiasulására”, 
megértésére, a házi dolgozatok elkészítésére, kutatómunkára.


I. MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK

1. Borsos Miklós Állandó Kiállítás és Archívum 
(Apor V. püspök tere 2.)

A kiállítás időszakosan zárva tarthat kiállításrendezés miatt. 
Kérjük, érdeklődjön múzeumpedagógusainknál!

 "Ez a cinke oly picinke…”
Borsos Miklós állatábrázolásaival ismerkednek a résztvevők. A játékos műelemző foglalkozás 
során az állatok szerepéről beszélgetnek és mozgásukat, hangjukat is megidézik a gyerekek. Majd 
viaszkarc képet készítenek a legkedvesebb állatukról.
A foglalkozás időtartama: 90 perc 
Korosztály: óvodai csoportok 
Típus: komplex foglalkozás

 Vonaljátékok
A művész tusrajzai által a grafikai alapelemekkel - a pont, vonal, folt – és azok műalkotásokon 
betöltött szerepével ismerkednek a résztvevők. A játékos feldolgozást követően meseillusztráció 
készül monotípiával.
A foglalkozás időtartama: 90 perc 
Korosztály: 1-4. évfolyam
Típus: komplex foglalkozás

 „Az érem két oldala”
A tanulók Borsos Miklós plakettjeivel és érmeivel, valamint a műfajok technikai és tematikai 
jellemzőivel ismerkednek meg. A foglalkozás végén minden kisgyermek megtervezi és 
gipszöntéssel elkészíti saját plakettjét.
A foglalkozás időtartama: 90 perc 
Korosztály: 1-4. évfolyam
Típus: komplex foglalkozás



 Mesés mitológia
Ismerkedés a görög mitológia népszerű alakjaival, mesés történeteivel. A történetek szereplőit 
Borsos Miklós alkotásai között megtalálhatják a gyerekek, majd a kisebbek fémdombormű 
készítésével, a nagyobbak lavírozott tusrajzzal örökítik meg legkedvesebb mitológiai szereplőjüket. 
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: 1-4. és 5-8. évfolyam 
Típus: komplex foglalkozás



3. Kovács Margit Állandó Kiállítás, Kreszta-ház 
(Apáca u.1.)

 Mesélő múzeum
A kiállításban szereplő kerámiákat népmesei szituációban ismerhetik meg a gyerekek, majd 
síkbábokat és dobozszínházat készítenek a történethez.
A foglalkozás időtartama: 90 perc
Korosztály: óvodai csoportok és 1-4. évfolyam 
Típus: komplex foglalkozás

 Anya gyermekével
A családi élet pillanatait megörökítő alkotásokról beszélgetve a tanulók megfigyelhetik, milyen 
művészi eszközökkel fejezi ki a keramikus a szereplők érzelmeit. A foglalkozás második felében 
domborművet készítenek a gyerekek saját családjukról.
A foglalkozás időtartama: 90 perc 
Korosztály: 1-4. évfolyam
Típus: komplex foglalkozás

A komplex foglalkozás során készült agyagtárgyak égetésének díja: 2000 Ft / csoport.

3. Váczy Péter Gyűjtemény, Magyar Ispita 
(Nefelejcs köz 3.)

 Tárgyak históriája
A foglalkozás keretében az iparművészeti gyűjtemény ókori, reneszánsz vagy barokk bútorait, 
használati eszközeit, vallásos tárgyait ismerhetik meg a tanulók interaktív módon és kézbe vehető 
műtárgymásolatok segítségével.
A foglalkozás időtartama: 45 perc 
Korosztály: 1-4. és 5-8. évfolyam 
Típus: múzeumi óra

 A Váczy Péter Gyűjtemény egyházművészeti alkotásai
A barokk egyházművészet emlékein keresztül bepillantást nyerünk Győr 17-18. századi életébe. A 
török időszak elmúltával újjáéledő egyházi élet számos szakrális tárgyat, templomi alkotást hívott 
életre, melyek egy-egy darabja a kiállításban látható. E tárgyak lehetőséget adnak a vallásosság, a 
bibliai témák és történetek megismerésére.
A foglalkozás időtartama: 45 perc 
Korosztály: 5-8. és 9-12. évfolyam 
Típus: múzeumi óra




4.Cserépkályha-történeti Kiállítás, Fruhmann-ház 
(Kiss János u.9.)

 Tüzecske meséje
A Cserépkályha-történeti Kiállítás foglalkozása óvodásoknak. A foglalkozás során a gyerekek 
megismerkednek a tűz és tűzhely szerepével, a kályhák fejlődésével, a fazekas és kályhás 
mesterséggel. A programhoz agyagozó kézműves tevékenység is kérhető.
Maximális létszám alkotótevékenység kérése esetén: 15 fő 
A foglalkozás időtartama: 45 / 60 perc
Korosztály: óvodai csoportok
Típus: múzeumi óra / komplex foglalkozás

 Az otthon melege
A foglalkozás során a gyerekek megismerkednek a tűz és tűzhely szerepével, a tüzelő anyagok 
sokféleségével, a kályhák fejlődésével, a fazekas és kályhás mesterséggel. A programhoz 
alkotótevékenység is kérhető.
A foglalkozás időtartama: 45 / 60 perc 
Korosztály: 1-4. évfolyam
Maximális létszám alkotótevékenység kérése esetén: 15 fő 
Típus: múzeumi óra / komplex foglalkozás

 Mesélő régiségek
Milyen egy ásatás, mit csinál a régész? A műtárgyak sokat mesélnek a régészeti ásatásokról, a régi 
emberek életmódjáról. A Cserépkályha-történeti Kiállítás foglalkozása során a kézbe vehető 
régiségek segítenek megismerkedni a múzeum világával.
A foglalkozás időtartama: 45 / 60 perc
Maximális létszám alkotótevékenység kérése esetén: 15 fő 
Korosztály: 1-8. évfolyam
Típus: múzeumi óra / komplex foglalkozás

 A kályhás mesterség győri története
A foglalkozás során a diákok megismerkednek a tűz és tűzhely szerepével, a tüzelő anyagok 
sokféleségével, a kályhák fejlődésével, a fazekas és kályhás mesterséggel. A foglalkozás betekintést 
nyújt a céhek világába. A cserépkályhák által és a mesterség tárgyi világán keresztül 
megismerhetővé válik egy nagy múltú szakma, mely a stílustörténetre, a művészetekre és 
energiahordozókra is kiterjedő ismereteket közvetít. A programhoz alkotótevékenység is kérhető.
A foglalkozás időtartama: 45 / 60 perc 
Korosztály: 9-12. évfolyam
Maximális létszám alkotótevékenység kérése esetén: 15 fő 
Típus: múzeumi óra / komplex foglalkozás

A komplex foglalkozások során készült agyagtárgyak égetésének díja: 2000 Ft / csoport.



     

6. Patkó Imre Gyűjtemény, Vastuskós ház 
(Széchenyi tér 4.)

 Festőinasok kalandja a Patkó Imre Gyűjteményben
A résztvevők a program kezdetén festőinasok karakterébe bújva, egy festőinas oldaltarisznyájával, 
„festőpalettájával” és kendőjével felszerelkezve, csoportokban indulnak útnak a kiállításban. A 
kaland, mondhatni tanulmányút során a művek megértéséhez a táska tartalmát és a társukkal történő 
beszélgetéseket, interakciókat használják fel, így szereznek ismeretek a képalkotásról, a festészetről, 
a 20. század művészetéről és válhatnak igazi festőtanonccá.
A foglalkozás időtartama: 90 perc 
Korosztály: 4-8. évfolyam
Típus: barangoló foglalkozás

 XX. századi magyar és nyugat-európai képzőművészeti alkotások
Patkó Imre újságíró, művészettörténész gyűjteménye az ország egyik kiemelkedő fontosságú 
művészeti kollekciója. A rendkívül gazdag, több mint 1000 műtárgyat magába foglaló gyűjtemény 
túlnyomó részét a képzőművészeti alkotások teszik ki. Ezek között fontos helyet foglalnak el a 
festmények, illetve az egyedi és sokszorosított grafikák. A múzeumi órához alkotótevékenység is 
kérhető.
A foglalkozás időtartama: 45-60 perc
A foglalkozás időtartama alkotótevékenységgel: 90-120 perc 
Korosztály: 5-8., 9-12. évfolyam és főiskolások, egyetemisták 
Típus: múzeumi óra / komplex foglalkozás

 Gondolatok mindenképpen - Beszélgetés a Patkó Imre Gyűjteményben
Valahogy meg kell tudnunk, meg kell értenünk, miért lesz csodálatos egy első pillantásra nem 
szépnek látott festmény. Mi az üzenet, ami a képben el van rejtve, s mi a nyilvánvaló, amit elmesél. 
A legfontosabb az, ami nekem eszembe jut róla, mert én vagyok az egyik főszereplő. Minden csoda 
itt, e játszmában zajlik, a kép és nézője között, amely a legizgalmasabb utak egyike.
A foglalkozás időtartama: 45 perc
Korosztály: 5-8., 9-12. évfolyam és a főiskolások, egyetemisták 
Típus: múzeumi óra


7. Várkazamata, Kőtár
Nyitva tartás: minden évben május 1- szeptember 31. között.
A tanév további részében előzetes bejelentkezéssel látogatható. 
(Bécsi kapu tér 5.)

 A reneszánsz kori vár és a törökök elleni küzdelem
A győri vár Sforza-félbástyájában lévő kőtárban a török időkben épült vár történetét, a várkapuk 
kőemlékeit, a fehérvári kapu épen maradt szárnyát is megismerhetik a diákok. A foglalkozás kitér a 
török történetíró beszámolójára is. Feladatlap is segíti a téma feldolgozását. Kiemelkedő műtárgyak: 
a bécsi kapu töredékei, vármetszetek
A foglalkozás időtartama: 45 perc 
Korosztály: 1-8. és 9.12. évfolyam 
Típus: múzeumi óra



 Arrabona kőemlékei
A várkazamatában kiállított római kőemlékek képet adnak Arrabona katonai táborának életéről. 
Fogadalmi oltárköveket, római mérföldköveket, kőszarkofágokat ismerhetnek meg a diákok.
A foglalkozás időtartama: 45 perc 
Korosztály: 5-8. és 9-12. évfolyam 
Típus: múzeumi óra

  
II. TÁRLATVEZETÉSEK

1. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Az állandó kiállításokhoz igény szerint az általános iskola felső tagozata számára és középiskolás 
korosztálynak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak biztosítunk 60 perces tárlatvezetést magyar nyelven. 
Az általános iskola alsó tagozata számára múzeumi órát ajánlunk.

Tárlatvezetések kérhetők az Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum alábbi állandó 
kiállításaiban:
1. Váczy Péter Gyűjtemény 
2. Cserépkályha-történeti Kiállítás 
3. Kovács Margit Állandó Kiállítás 
4. Patkó Imre Gyűjtemény
5. Vasilescu-gyűjtemény, Zsinagóga 
6. Borsos Miklós Állandó Kiállítás
7. Várkazamata, Kőtár (áprilistól novemberig)

A tárlatvezetések hétfő kivételével minden nap 10.00 és 17.00 között vehetők igénybe. A 
Zsinagóga épületét és a Vasilescu-gyűjeményt bemutató tárlatvezetések szerdától vasárnapig 
igényelhetők. Csoportlétszám: minimum 10, maximum 30 fő.
A tárlatvezetést kérjük a látogatás előtt legkevesebb két héttel megrendelni!

2. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

„Madách 2.0”
(Lloyd-palota, Széchenyi tér 8.)

Az ország egyik legnagyobb Madách-gyűjteménye Győrben, a Rómer Flóris Művészeti és 
Történeti Múzeumban található. A kiállítás ennek anyagából válogat, melyben sok élethű 
másolat mellett különleges eredeti Tragédia-kiadások, érmék, alkalmazott grafikák, 
Tragédia-fordítások is találhatóak.

Kérhető program: tárlatvezetés 
Időtartam: 45 perc
Javasolt korosztály: 9-12. évfolyam

A tárlatvezetések kérhetők hétfői és szerdai napokra.
Időpontegyeztetés és előzetes bejelentkezés az info@romer.hu e-mail címen. 
A program díjtalan.
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK

Bejelentkezés:
Múzeumpedagógiai iroda 
muzeumpedagogia.romer@gmail.com | +36 96/528 469
Hétfőtől péntekig 08.00 és 16.00 között.

A múzeumpedagógiai programok díjszabása

A múzeumi óra: múzeumi ismeretátadás a kiállítótérben alkotótevékenység nélkül. 
Időtartama 30-45 perc.
Díja:
- óvodai csoportok számára: ingyenes
- bérlettel rendelkező intézmények számára: ingyenes
- bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 400 Ft/fő
- speciális igényű csoportok számára a részvétel díjmentes (törvény szerint meghatározott 
személyek esetén)

Komplex foglalkozások: múzeumi ismeretátadás a kiállításban és manuális tevékenység az 
alkotóműhelyben.
Időtartama: 90-120 perc. 
Díja:
- óvodai csoportok számára: 250 Ft/fő anyagköltség (a belépés ingyenes) 
- bérlettel rendelkező intézmények számára: 250 Ft/fő anyagköltség
- bérlettel nem rendelkező intézmények számára: 600 Ft/fő (belépőjegy + anyagköltség)
- speciális igényű csoportok számára (törvény szerint meghatározott személyek esetén): 250 Ft/fő 
anyagköltség

A komplex foglalkozások során készült agyagtárgyak égetésének díja 2000 Ft/csoport.

A csoportokat kísérő pedagógusok számára a belépés és a program díjtalan.

Iskolai bérletek
Féléves bérlet díja: 22 000 Ft / intézmény

A bérleten feltüntetett iskolai félév időtartamára érvényes. 
Éves bérlet díja: 40 000 Ft / intézmény

A bérleten feltüntetett iskolai tanévre vagy a megjelölt két iskolai félévre érvényes.

A bérlet az iskola valamennyi osztálya számára korlátlan számú múzeumlátogatást biztosít, továbbá 
a múzeumi órák díjmentesen vehetők igénybe. Komplex foglalkozás esetén az anyagszükséglet díja 
250 Ft/fő.



A múzeumpedagógiai programok iskolai tanévben, kedd-péntek (a Zsinagóga esetén szerda-
péntek) között, nyitvatartási időben, naponta 10-16 óra között kérhetők. A bejelentkezéseket 
a program megvalósítása előtt legalább két héttel várjuk e-mailben vagy telefonon.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy foglalkozásokat csak a nyitvatartási időben tartunk. 
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a foglalkozás napján a csoport 20 perces késése esetén a
foglalkozás megvalósítását nem minden esetben tudjuk biztosítani. 

Intézményünkben nem vehető igénybe a fogadónyilatkozattal történő kedvezményes vasúti utazás. 
A kedvezménnyel elérhető múzeumok, emlékhelyek listáját a 1502/2017. (VIII.11.) számú 
kormányhatározat tartalmazza, mely elérhető a 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17128.pdf felületen.

TÁRLATVEZETÉSEK

Bejelentkezés:
Szabadvári-Farkas Zsuzsanna múzeumi mediátor 
tarlatvezetes@romer.hu | +36 20/508 59 29 
Hétfőtől péntekig 08.00 és 16.00 között.

A tárlatvezetések díjszabása

A tárlatvezetéseken való részvétel feltétele minden esetben a kiállításhoz tartozó egyéni belépőjegy 
megváltása. Csoportos belépőjegy nem váltható.
Az állandó kiállítások jegyárairól a romer.hu/latogatoinknak/belepojegy-arak/      felületen 
tájékozódhat.

INGYENES:
A győri járás településein működő oktatási intézmények csoportjai számára.
(Előzetes bejelentkezés alapján, múzeumi belépő vagy iskolai bérlet megvásárlásával.)

3000 FT/CSOPORT/KIÁLLÍTÁS: 
Iskolai csoportok számára.
Felnőtt és nyugdíjas csoportok számára.

 

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum épületei, kiállítóhelyei:

1. Kreszta-ház: Kovács Margit Állandó Kiállítás (9021 Győr, Apáca utca 1.)

2. Vastuskós-ház: Patkó Imre Gyűjtemény (9021 Győr, Széchenyi tér 4.)

3. Magyar Ispita:Váczy Péter Gyűjtemény (9022 Győr, Nefelejcs köz 3.)

4. Fruhmann-ház: Cserépkályha-történeti Kiállítás (9022 Győr, Kiss János u. 9.)
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5. Zsinagóga: Vasilescu-gyűjtemény (9025 Győr, Kossuth Lajos út 5.)

6. Püspöki udvarbíróház: Borsos Miklós Állandó Kiállítás és Archívum; Csikóca Művészeti 
Műhely és Kiállítótér (Gyermekmúzeum) (9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.)

A kiállítás időszakosan zárva tarthat kiállításrendezés miatt. 
Kérjük, érdeklődjön múzeumpedagógusainknál!

7. Várkazamata, Kőtár (9021 Győr, Bécsi kapu tér 5.)
Nyitva tartás: minden évben május 1- szeptember 31. között.
A tanév további részében előzetes bejelentkezéssel látogatható.

8. Napóleon-ház, Grafikai Műhely és Időszaki Kiállítótér (9021 Győr, Király u.4.)

9. Rómer-terem, időszaki kiállítótér (9022 Győr, Teleki László u.21.)

10. Esterházy-palota: Radnai-gyűjtemény (9021 Győr, Király u.17.)

11. Apátúr-ház: régészeti, helytörténeti, néprajzi kiállítás, Madách-gyűjtemény, Petz-
gyűjtemény, Abád-Hauser gyűjtemény (9022 Győr, Széchenyi tér 5.)

A kiállítások az épület felújítása miatt jelenleg nem látogathatóak.

Nyitva tartás:
Naponta 10 - 18 óra között 
Szünnap: hétfő
Kivétel a Zsinagóga, mely szerdától vasárnapig naponta 10 - 18 óra között tart nyitva.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Intézményvezető: Grászli Bernadett művészettörténész 
Múzeumpedagógiai csoportvezető: Turzai Erika Anna 
Múzeumpedagógusok: Csillag Veronika, Boda Ildikó
Megyei múzeumi koordinátor: Bartusek András

Központi telefon: +36 96/322-695

www.romer.hu 
www.facebook.com/MuzeumpedagogiaGyor/ 
csikocaesbaratai.wixsite.com/csikoca 
www.facebook.com/csikocaesbaratai/

9

http://www.romer.hu/
http://www.facebook.com/MuzeumpedagogiaGyor/
https://csikocaesbaratai.wixsite.com/csikoca
http://www.facebook.com/csikocaesbaratai/

