
Dom európskej histórie otvára priestory objavovania určené rodinám

Nové interaktívne náučné priestory a cestovanie v čase pre deti a rodiny

11. marca 2018 v Bruseli: Dom európskej histórie dnes oficiálne otvoril priestory objavovania

určené rodinám, ktoré deťom vo veku 6 až 10 rokov ponúkajú zábavu a pútavé výstavy

venované rôznym aspektom európskej histórie. Deti na pútavých cestách v čase, ktoré ich

zavedú na 4 podložia, a to na celkovej ploche 400 m2, sprevádzajú princezná Európa a jej brat

Kadmos. Počas tohto putovania zažijú históriu jedinečným spôsobom na vlastnej koži,

napríklad formou rolovej hry v cestovnej kancelárii v 60. rokoch, môžu sa v kostymérni stať

astronautom či zdravotnou sestrou zo 40. rokov či dať sa do boja s robotmi a ponorkami, ako

sme si ich predstavovali v minulosti v Európe. Tieto aktivity sú súčasťou koncepcie, keď sa deti

učia objavovaním a dôraz sa kladie na zvedavosť, vynaliezavosť a predovšetkým zábavu.

Constanze Itzel, riaditeľka múzea: „Veta „Dnes máte možnosť cestovať v čase a dostať sa do

minulosti“ znie pre 6- až 10-ročných omnoho lákavejšie ako len „Pôjdete do múzea histórie!“

Týmito priestormi objavovania určenými rodinám dávame rodičom možnosť, aby deťom v

bezpečnom a hravom prostredí objasnili otázky týkajúce sa dnešnej spoločnosti spôsobom,

ktorý je primeraný ich veku. Napríklad si dieťa tým, že sa ocitne v cestovnej kancelárii v 60.

rokoch formou rolovej hry, môže uvedomiť nielen to, že jeho starí rodičia tiež raz boli mladí,

ale aj to, že geopolitické usporiadanie Európy bolo kedysi úplne iné ako dnes.  O toto sa opiera

náš pedagogický zámer prehĺbiť medzigeneračné väzby v súvislosti s pamäťou.“

Ewa Goodman, vedúca vzdelávacej sekcie: Pedagogický tím si na budovanie priestorov

objavovania pre rodiny zvolil koncepciu bez moderných technológií, bez obrazoviek a tabletov,

a to preto, aby návštevníci nadväzovali kontakty a spolupracovali v tíme podobne ako v

reálnom živote. Interaktívne hry, ako sú hlasovacie zariadenia či aktivita budovania vlastného

mesta, ktoré vyvinuli naši pedagogickí odborníci z rôznych krajín, umožňujú deťom, aby sa

vyjadrili k súčasným problémom, a sú pre ne podnetom, aby o nich diskutovali s rodičmi a

učiteľmi. Naším celkovým cieľom je, aby múzeum vzbudzovalo v deťoch zvedavosť a záujem o

svet okolo nich.“



O Dome európskej histórie

Dom európskej histórie bol otvorený v máji 2017 a nachádza sa v európskej štvrti v Bruseli.
Galérie stálej výstavy ponúkajú nezvyklé zážitky, ich návštevníci sa môžu ponoriť do dejín 19.
a 20. storočia a ako bádatelia preskúmať to, ako prebiehala európska integrácia. Návštevníci
sa môžu oboznámiť s pôvodom a vývojom Európy, s rozmanitosťou kontinentu a rôznorodými
výkladmi jeho histórie. Vzdelávacia ponuka múzea sa opiera o celoeurópsky uhol pohľadu,
ktorý skúma historickú pamäť európskych národov, ich rôznorodé skúsenosti a spoločné
základy a ako toto všetko súvisí so súčasnosťou. Ponuka je dostupná v 24 jazykoch a vstup do
múzea je zdarma.

V prípade záujmu o viac informácií sa môžete obrátiť na Williama Parker-Jenkinsa, tlačového

Obrazový materiál a videá Domu európskej histórie nájdete na stránke:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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