
Megnyílnak az Európai Történelem Háza családi felfedezőtermei

Új interaktív tanulózónák és időutazó élmények a gyerekek és családok számára

BRÜSSZEL, 2018. március 11.: Az Európai Történelem Háza ma hivatalosan is megnyitja családi

felfedezőtermeit, amelyek 6 és 10 év közötti gyerekek számára kínálnak vidám és izgalmas

kiállítást az európai történelem időszakairól. Európé hercegnő és bátyja, Kadmosz vezetik át

a gyerekeket az időutazó élményen, összesen 400 négyzetméternyi izgalmas tartalmon, 4

emeleten. Az út során a gyerekek korábban nem látott módon szagolhatják meg, érezhetik és

élhetik át a történelmet, például egy 1960-as évekbeli utazási irodában zajló szerepjátékon

keresztül, egy űrhajós vagy egy 1940-es évekbeli nővér cipőjébe bújva a jelmeztárban, vagy

robotokkal és tengeralattjárókkal manőverezve, ahogy azt régen Európában elképzelték. A

tevékenységek egy felfedezésalapú tanulási megközelítést képviselnek, amely a kérdezésre, a

felfedezésre és legfőképpen a vidámságra helyezi a hangsúlyt.

Constanze Itzel múzeumigazgató: „»Ma időutazó leszel, és ellátogatsz a múltba!« – mennyivel

izgalmasabban hangzik ez a mondat egy 6–10 éves gyereknek, mintha azt mondanánk, hogy

»Ellátogatsz egy múzeumba.«! A családi felfedezőtermekkel hozzásegítjük a szülőket ahhoz,

hogy a mai társadalmi kérdésekről egy biztonságos, játékos környezetben és az életkornak

megfelelően tudjanak beszélgetni a gyerekeikkel. Az 1960-as évekbeli utazási irodában

például nemcsak azt érthetik meg a gyerekek, hogy a nagyszüleik valamikor fiatalok voltak,

hanem azt is, hogy a korábbi európai geopolitikai színtér teljesen más volt, mint a mai. Ez

támogatja azon tanulási célunkat, hogy a generációk közötti kapcsolatot az emlékezeten

keresztül mélyítsük el.”

Ewa Goodman, az oktatási csoport vezetője: „A családi felfedezőtermek kialakításánál az

oktatási csoport alacsony technológiájú megközelítést alkalmazott, távol a képernyőktől és

táblagépektől, hogy ösztönözze a valódi kapcsolatokat és a csapatmunkát. A

többnemzetiségű oktatási szakértői csoportunk által kifejlesztett interaktív játékok – mint

például a szavazóhelyek és a »tervezd meg a saját városod« elnevezésű játék – segítségével a

gyerekek elmondhatják a véleményüket a mai kihívásokról, emellett párbeszédre is ösztönzik



őket a szüleikkel és oktatóikkal. Mindenekelőtt azt szeretnénk, ha a múzeum fel tudná kelteni

a gyerekek kíváncsiságát a körülöttük lévő világról.”

Az Európai Történelem Házáról

Az Európai Történelem Háza 2017 májusában nyílt meg a brüsszeli európai negyedben. Az
állandó kiállítás galériái egyedi élményt nyújtanak, amely során a látogatók elmerülhetnek a
19. és a 20. századi történelemben, és feltárul előttük az európai integráció fejlődése. A
látogatók felfedezhetik Európa eredetét és kialakulását, és megismerhetik a földrész
sokféleségét, illetve történetének többféle történelmi értelmezését. A múzeum oktatási
kínálata Európán átívelő nézőpontot képvisel, amely bemutatja Európa népeinek történelmi
emlékeit, eltérő tapasztalatait és közös viszonyítási pontjait, valamint azt, hogy azok miként
kapcsolódnak a jelenhez. A 24 nyelven elérhető múzeumba díjtalan a belépés.

További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot William Parker-Jenkins sajtófelelőssel

Fotók és videók az Európai Történelem Házáról a sajtó számára:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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