
ESTERHÁZY-PALOTA (9021 GYŐR, KIRÁLY UTCA 17.)
2022. OKTÓBER 30. - DECEMBER 30.
NYITVA: HÉTFŐ-VASÁRNAP, 10.00–18.00

MÚZEUMPEDAGÓGIAI 

PROGRAMOK

A MAGYAR GÉNIUSZ vándorkiállítás 4 kiállítási egységben – Régészet, Történelem, Néprajz, Képzőművészet 
– mutatja be a vidéki múzeumok unikális kincseit. A műtárgyakat feldolgozó múzeumi órák a kiállítás egészében 
vagy egy-egy kiállítási egységében zajlanak. 

A diákcsoportoknak szóló múzeumi órák keddtől péntekig a következő időpontokban foglalhatók: 10.00, 13.00 
és 14.00 kezdéssel.
Bejelentkezés: Major Lilla | +36 20 506 04 08 magyargeniusz.romer@gmail.com
A múzeumpedagógiai programok díja • 350 Ft/fő

1-4. osztály
A GÉNIUSZ-küldetés 
Te is szereted a rejtélyeket, titkokat? Szeretsz kutatni, nyomozni, felfedezni? Az izgalmas, négy küldetésből álló múzeumi 
foglalkozáson játékosan ismerjük meg a nagyszabású kiállítás mesés kincseit. 
A kiállítás egészét bejáró foglalkozás.
45-60 perc 

5-8. osztály
Az érték a mérték 
Mi az érték? Mitől lesz értékes egy tárgy? Hogyan befolyásolja a személy, a kor azt, hogy mely tárgyra tekintünk értékként? 
Mit jelent a géniusz kifejezés és mitől válik valaki vagy valami géniusszá? E témákat, fogalmakat járjuk körül a múzeumi fog-
lalkozáson, a Magyar Géniusz Vándorkiállítás kincseit megismerve.
A kiállítás egészét bejáró foglalkozás. 
60 perc

9-12. osztály
Heuréka! Avagy kiben rejlik a zsenialitás? 
Mi lehet a közös Csontváryban és Erkel Ferencben vagy Gárdonyiban? Mi tette különlegessé Petőfi Sándort vagy Kubinyi 
Ferencet? Mi tesz géniusszá valakit és mely tulajdonságot segítenek a zseninek átlátni a káoszon? Benned is rejlik egy gé-
niusz? Mindezekre választ kaphatunk a foglalkozás során!
A kiállítás egészét bejáró foglalkozás.
60 perc

7-8., 9-10. osztály
A magyar történelmi festészet és történeti vonatkozású alkotások
A foglalkozás keretében felelevenítjük a történelmi festészet kezdeteit, jelentős műveit és alkotóit, majd digitális és interak-
tív feladatok segítségével feldolgozzuk a kiállított festőgéniuszok ide kapcsolódó műveit, elmélyítjük a témakörhöz tartozó 
ismereteket.
A kiállítás művészeti részegységét feldolgozó foglalkozás. 
45 perc

7-8., 9-12. osztály
Múzeumi MOZAIK - Pályaorientációs foglalkozás 
Hogyan kerül egy tárgy a múzeumba és ott mi történik vele? Mi a feladata egy muzeológusnak és hogyan őrzi meg értéke-
inket a múzeum? Mai tárgyaink közül vajon mi kerülhetne a múzeumba?
A foglalkozás során betekintést nyújtunk a múzeum színfalai mögé, megismertetjük a tárgy útját a múzeumban és muzeo-
lógusok szerepébe bújva dolgozzuk fel a kiállítás varázslatos tárgyait. 
A kiállítás egészét bejáró foglalkozás.
60 perc 



5-8., 9-12.o.
Tematikus múzeumi órák
A múzeumi óra 1-1 témacsoportot feldolgozó tárlatvezetést tartalmaz. Ennek során a vidéki múzeumok legkü-
lönlegesebb, legizgalmasabb műtárgyait, emlékeit ismerhetjük meg.  Időtartama: kb. 45-50 perc. Igény esetén 
2-2 témakör összevonható: a régészeti és a történeti, illetve a néprajzi és a képzőművészeti anyag kerülhet 
közös bemutatásra.

1. ÉVEZREDEK ÉLETE - a Kárpát-medence régészeti öröksége 
A kiállítás részegységét feldolgozó foglalkozás. 

2. ÉVSZÁZADOK TÖRTÉNETE – a történeti múlt tárgyi emlékeinek válogatása
A kiállítás részegységét feldolgozó foglalkozás. 

3. ÉVSZÁZADOK MINDENNAPJAI - válogatás a Kárpát-medencei néprajzi kincsből
A kiállítás részegységét feldolgozó foglalkozás. 

4. ÉVSZÁZADOK MŰVÉSZI EREJE – a képzőművészeti értékek világa
A kiállítás részegységét feldolgozó foglalkozás. 

Múzeumi QR Barangoló
Barangoló, felfedező foglalkozás családoknak, diákoknak, egyéni látogatóknak
Milyen kincseket rejtenek a múzeumok? Milyen titkot rejthet egy-egy lélegzetelállító tárgy? Mi teszi igazán 
egyedivé a különböző korok tárgyait? Tarts velünk egy izgalmas kalandra, és fedezd fel a magyar géniuszok 
lebilincselő világát! Csak a telefonodra és mobil internetedre lesz szükség!
A program elérhető hétvégenként, a kiállítás nyitvatartási ideje alatt. A QR-lap a kiállítás információs pultjá-
ban vehető át.
A kiállítás egészét bejáró foglalkozás.
Időkeret: egyéni igény szerint

Tárlatvezetések egyéni látogatóknak: 
Tárlatvezetés díja • 350 Ft
Tárlatvezetések indulnak hétfőtől péntekig 11.00, 15.00, 16.30 kezdettel, 
szombatonként 11.00 kezdettel. 
Maximum létszám: 20 fő. A részvétel regisztrációhoz kötött. 
Regisztráció: Major Lilla | +36 20 506 04 08
magyargeniusz.romer@gmail.com 

Csoportos tárlatvezetések (csak előzetes bejelentkezéssel)
Igényelhető 15 fő felett, magyar nyelven • 5000 Ft 
Bejelentkezés: Major Lilla | +36 20 506 04 08
magyargeniusz.romer@gmail.com 

9-12. évfolyamos diákcsoportok számára 
Időtartam: 60 perc 
20 fő feletti osztálylétszám esetén csoportbontásban valósul meg. 
A diákcsoportoknak szóló tárlatvezetések hétfőtől péntekig a következő időpontokban foglalhatók: 10.00 és 
13.00, 14.00 kezdéssel. 

Szervezett felnőtt csoportok számára 
Időtartam: 60 perc 
20 fő feletti csoportlétszám esetén bontásban valósul meg. 
Tárlatvezetések hétfőtől péntekig a következő időpontokban igényelhetők: 13.00, 14.00 kezdéssel.

Bővebb információ múzeumpedagógiai kínálatunkról, a kedvezményekről és a tárlatlátogatásról:
http://romer.hu/magyar-geniusz-vandorkiallitas/
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.


