Hiša evropske zgodovine odpira družinske prostore za odkrivanje
Nova interaktivna učna območja in potovanje skozi čas za otroke in družine
Bruselj, 11. marec 2018: Hiša evropske zgodovine je danes uradno odprla svoje družinske
prostore za odkrivanje, kjer lahko otroci med 6. in 10. letom z zabavnimi in zanimivimi
razstavnimi predmeti odkrivajo vidike evropske zgodovine. Princesa Evropa in njen brat
Kadmos otroke spremljata na popotovanju skozi čas s pomočjo vznemirljivih vsebin na 400 m²
in v štirih nadstropjih. Otroci bodo lahko na poti vonjali, otipali in doživeli zgodovinske
dogodke, kot še nikoli doslej, denimo z igranjem vlog v potovalni agenciji iz 60. let prejšnjega
stoletja, s sprehodom v astronavtovih čevljih ali v uniformi medicinske sestre iz 40. let
prejšnjega stoletja v galeriji oblačil ali pa v spopadu z roboti in podmornicami, kot so si jih v
preteklosti predstavljali v Evropi. Dejavnosti temeljijo na učenju z odkrivanjem, s poudarkom
na radovednosti, izumljanju in predvsem na zabavi.
Direktorica muzeja Constanze Itzel: „Za šest- do desetletnika je veliko bolj zanimivo, če mu
poveš, da ga boš odpeljal na potovanje skozi čas in na izlet v preteklost, kot če mu rečeš, da
bo danes obiskal muzej zgodovine. Z družinskimi prostori za odkrivanje staršem nudimo
možnost, da s svojimi otroki obravnavajo vprašanja o sodobni družbi v varnem in igrivem
okolju, ki je primerno starosti otrok. Na primer, z igranjem vlog v potovalni agenciji iz 60. let
prejšnjega stoletja lahko otroci spoznajo ne samo, da so bili njihovi stari starši nekoč mladi,
temveč tudi, da je bila takrat evropska geopolitična krajina zelo drugačna od današnje. To
podpira naš učni cilj poglobiti medgeneracijsko povezavo v spominu.“
Vodja pedagoškega oddelka Ewa Goodman: „Pedagoška ekipa se je pri oblikovanju družinskih
prostorov za odkrivanje odločila za pristop z malo tehnologije, brez zaslonov in tablic, da bi
spodbudila interakcijo z drugimi in delo v skupini. Naši strokovnjaki za nadnacionalno
izobraževanje so razvili interaktivne igre, kot so volišča in „projektiraj lastno mesto“, skozi
katere lahko otroci podajo svoje mnenje o sodobnih izzivih in ki spodbujajo dialog s starši in
učitelji. Na splošno želimo, da bi muzej v otrocih vzbudil radovednost o svetu okrog njih.“

O Hiši evropske zgodovine
Hiša evropske zgodovine je svoja vrata odprla maja 2017 v evropski četrti v Bruslju. Stalna
razstava nudi edinstveno izkušnjo, ki obiskovalce popelje skozi zgodovino 19. in 20. stoletja in
spoznajo razvoj evropskega povezovanja. Odkrijejo lahko izvor in razvoj Evrope ter se poučijo
o raznolikosti celine in različnih zgodovinskih razlagah njene zgodbe. Razpoložljivo učno
gradivo je zasnovano na vseevropskem pristopu. Obravnava zgodovinski spomin, različne
izkušnje in skupne točke evropskih narodov, pa tudi, kako so vsi ti vidiki povezani s
sedanjostjo. Na voljo je v 24 jezikih, obisk muzeja je brezplačen.
Za več informacij se lahko obrnete na tiskovnega predstavnika Williama Parker-Jenkinsa,
william.parker-jenkins@ep.europa.eu, +32 2 283 0541
Fotografije in videoposnetki Hiše evropske zgodovine za medije so na voljo na naslednji
povezavi: https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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