
Dům evropských dějin otevírá badatelské koutky pro rodiny s dětmi

Nové interaktivní výukové prostory a hra na cestu časem pro malé i velké

11. března 2018, Brusel: Dům evropských dějin dnes oficiálně otevřel rodinné badatelské

koutky, v nichž jsou pro děti ve věku od šesti do deseti let připraveny zajímavé, ale i zábavné

exponáty dokumentující různé stránky evropské historie. Děti na cestě časem provází

princezna Európa se svým bratrem Kadmem. Interaktivní badatelské koutky zabírají celkem

400 m² na 4 podlažích muzea. Děti během své cesty zažijí historii na vlastní kůži. Například si

mohou vyzkoušet hru, v níž se v různých úlohách přenesou do cestovní kanceláře v 60. letech,

případně si v kostymérně mohou obout boty kosmonautů či obléci stejnokroj zdravotní sestry

ze 40. let nebo bojovat s roboty a ponorkami, jak jsme si je dříve v Evropě představovali.

Nabízené aktivity umožňují učit se metodou objevování, která klade důraz na zvídavost,

invenci a především na zábavnou formu.

Ředitelka muzea Constanze Itzelová k tomu dodává: „Pro šesti až desetileté děti zní mnohem

lákavěji „dnes se stanete cestovateli v čase a podíváte se do minulosti“ než „půjdete do muzea

historie“!“ Rodičům pomocí exponátů a aktivit v rodinných badatelských koutcích

umožňujeme, aby svým dětem v bezpečném a hravém prostředí vysvětlili různé jevy

v současné společnosti způsobem, který je přiměřený jejich věku. Například ve hře na cestovní

kancelář v 60. letech si dítě nejen uvědomí, že jeho prarodiče byli kdysi mladí, ale také pochopí,

že v minulosti bylo politické uspořádání Evropy naprosto odlišné od její dnešní podoby.

Pomáhá to naplňovat náš vzdělávací cíl, který usiluje o větší propojení mezi generacemi

sdílením paměti.“

Vedoucí pedagogického týmu Ewa Goodmanová: Vzdělávací tým se rozhodl vytvořit rodinné

badatelské koutky bez moderních technologií, jako jsou obrazovky a tablety, aby povzbudil

skutečný kontakt s jinými osobami a týmovou práci. Naši pedagogové z různých zemí vyvinuli

interaktivní hry, např. simulační volební místnosti nebo „Navrhni si své město“, aby se děti

mohly vyjádřit k současným problematickým tématům a diskutovat se svými rodiči a učiteli.

Především si přejeme, aby naše muzeum probudilo v dětech zvědavost a začaly se zajímat

o svět, který je obklopuje.“



O Domu evropských dějin

Dům evropských dějin zahájil provoz v květnu 2017 v evropské čtvrti v Bruselu. Výstavní
prostory se stálou expozicí nabízejí jedinečný zážitek, neboť své návštěvníky vtahují do dějin
19. a 20. století a seznamují je s procesem evropské integrace. Návštěvníci se mohou poučit
o počátcích a vývoji představ o Evropě, o její pestrosti a mnoha dobových pohledech na její
dějiny. Výuková nabídka muzea zkoumá z celoevropské perspektivy, co mají evropské národy
společného a v čem se naopak liší, jaká je jejich historická paměť a zkušenost a jak to všechno
souvisí se současností. Expozice byla vytvořena ve 24 jazycích a vstup do muzea je bezplatný.

Přejete-li si získat více informací, obraťte se prosím na tiskového pracovníka Williama
Parkera-Jenkinse na adrese william.parker-jenkins@ep.europa.eu nebo na telefonních

Obrazové materiály nebo videozáznamy Domu evropských dějin naleznete na adrese:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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