
U okviru Kuće europske povijesti otvorene tzv. „sobe za otkrića” prilagođene obiteljima

Nove zone za interaktivno učenje i putovanje kroz vrijeme za djecu i obitelji

11. ožujka 2018., BRUXELLES: Danas su u okviru Kuće europske povijesti službeno otvorene

„sobe za otkrića” prilagođene obiteljima u kojima djeca u dobi između 6 i 10 godina na

zabavan i privlačan način mogu otkriti različite aspekte europske povijesti. Princeza Europa i

njezin brat Kadmo djecu vode kroz vremeplov pun zanimljivog sadržaja koji se prostire na

400 m² i 4 kata. Na tom putu djeca će povijest nanjušiti, osjetiti i proživjeti kao nikada prije.

Spomenimo, tako, igru uloga u kojoj mogu sudjelovati u putničkoj agenciji iz 1960-ih, odijela

astronauta ili medicinske sestre iz 1940-ih u koja mogu uskočiti, a mogu se okušati i u igri s

robotima i podmornicama kako su ih Europljani nekad zamišljali. Te su aktivnosti dio pristupa

učenju koji se temelji na otkrivanju te se njima naglasak stavlja na postavljanje pitanja,

pronalaženje i, najvažnije od svega, zabavu.

Constanze Itzel, direktorica muzeja: Djeci u dobi između 6 i 10 godina puno je uzbudljivije čuti

da će putovati kroz vrijeme i posjetiti prošlost nego da će posjetiti povijesni muzej! Sobe za

otkrića prilagođene obiteljima roditeljima omogućuju da u sigurnom i zaigranom okruženju sa

svojom djecom obrađuju pitanja o današnjem društvu na način koji je prilagođen njihovoj

dobi. Na primjeru putničke agencije iz 1960-ih dijete može razumjeti ne samo da su njegovi

bake i djedovi nekoć bili mladi, već i da se nekadašnja geopolitička slika Europe uvelike

razlikovala u usporedbi s današnjom. To ide u prilog našem edukativnom cilju, odnosno

produbljivanju međugeneracijske povezanosti kroz sjećanje.

Načelnica Odjela za edukaciju Ewa Goodman: Tim za edukaciju se prilikom osmišljavanja soba

za otkrića prilagođenih obiteljima odlučio za pristup koji nije utemeljen na tehnologiji i

ekranima ili tabletima kako bi se njime potaknula izgradnja stvarnih odnosa s drugima i timski

rad. Interaktivne igre u okviru kojih se može glasovati ili oblikovati vlastiti grad omogućuju

djeci da izraze svoje mišljenje o suvremenim izazovima te potiču dijalog s roditeljima i

nastavnicima. Sve u svemu, želimo da posjet muzeju u djeci probudi znatiželju o svijetu koji ih

okružuje.”



O Kući europske povijesti

Kuća europske povijesti, smještena u europskoj četvrti Bruxellesa, svoja je vrata otvorila u
svibnju 2017. Stalni postav posjetiteljima nudi jedinstveno iskustvo uranjajući ih u povijest 19.
i 20. stoljeća te pozivajući ih na istraživanje razvoja europske integracije. Posjetitelji mogu
saznati više o nastanku i razvoju Europe te naučiti o njezinoj raznolikosti i brojnim
interpretacijama njezine priče kroz povijest. U edukacijskoj se ponudi muzeja kroz
transeuropsku prizmu promatraju povijesna sjećanja i različita iskustva; prati se nit koja
povezuje narode Europe te njihov utjecaj na našu sadašnjost. Izlošci su dostupni na 24 jezika,
a ulaz u muzej je besplatan.

Za više informacija obratite se službeniku za odnose s javnošću Williamu Parkeru-Jenkinsu

Fotografije ili videozapisi Kuće europske povijesti za medije:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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