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1. A kiállítás és a kapcsolódó digitális tartalmak linkje: 

 

www.romer.hu/fruhmann 

 

2. A hasznosulás értékelése (látogatószám, megtekintések-megosztások száma): 

 

A virtuális kiállítást eddig 403-an tekintették meg a weboldalon, a facebook közösségi oldalon 

876 embert ér el a virtuális kiállításról szóló poszt, a megosztások száma: 10. 

 

A múzeum honlapján is hírt adtunk a kiállításról, amely a múzeumi weblap nyitóoldaláról 

közvetlenül elérhető: www.romer.hu 

  

 

3. A pedagógiai tartalmak linkje: 

https://romer.hu/fruhmann/kalyhas-csaladok/ 

 

https://romer.hu/fruhmann/tananyag/ 

 

A virtuális kiállítás több ponton is kapcsolódik a NAT-hoz: 

– a kézműipar fejlődésének bemutatása; a sorozatgyártás kezdeteinek bemutatása 

– a restaurált fűtőberendezések napjainkban is időszerű, környezettudatos 

használhatóságának bemutatása 

http://www.romer.hu/fruhmann
http://www.romer.hu/
https://romer.hu/fruhmann/kalyhas-csaladok/
https://romer.hu/fruhmann/tananyag/


– Fruhmann Antal kályhásmester helytörténeti jelentőségének bemutatása, valamint a 

műhely berendezésén keresztül a kályhakészítés fázisainak ismertetése 

– előismeretek átadása: a tűz szerepe az emberiség történetében, tüzelőberendezések 

fejlődése, a győri kályhaipar neves személyiségei, műhelyei (Mágner, Dachauer, 

Magyary, Fruhmann); 

 

A NAT-hoz való kapcsolódási pontok: 

Állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam: Településünk, lakóhelyünk megismerése 

Hon- és népismeret 5-8. évfolyam: Helytörténet, helyi hagyományok, nevezetességek 

A paraszti ház és háztartás, népi mesterségek 

VIZUÁLIS KULTÚRA 5-8. évfolyam: Médiumok sajátossága 

Környezet: technológia és hagyomány 9-10. évfolyam: Korszak, stílus, műfaj; Környezet és 

fenntarthatóság, környezettudatosság 

DIGITÁLIS KULTÚRA 5-8. évfolyam: A digitális eszközök használata; 9-12. évfolyam: A 

digitális eszközök használata 

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS: 5-7. évfolyam: MODELLEZÉS – TÁRGYALKOTÁS 

TECHNOLÓGIÁI 

 

4. A tapasztalatok értékelése: 

 

A virtuális kiállítás létrehozása során fontosnak tartottuk a korszerű vizuális megjelenést, 

ehhez eszközbeszerzésre is szükség volt. Egy 360 fokos kamerát vásárolt a múzeum, illetve 

az elkészített panorámafelvételeket internetes felületen megjeleníteni tudó, szerkeszthető 

felület licenszét is megvásároltuk. Ezek további virtuális kiállítások megalkotását, illetve 

fizikailag is létező tárlatok magas színvonalon történő archiválását teszik lehetővé. 

 

A tárlat szöveges részeit muzeológusok műtárgyleírásai és múzeumpedagógusok anyagainak 

felhasználásával, olvasóbarát formában tettük hozzáférhetővé. A szakmai ellenőrzés mellett 

figyelmet fordítottunk arra, hogy az online felülethez illő múzeumpedagógiai tartalmat, játékos 

feladatokat is elhelyezzünk az oldalon. 

 

Győr, 2022. 06. 30. 


