Домът на европейската история създава „места за открития“ за семейства
Нови интерактивни зони за учене и пътуване във времето за деца и семейства
11 март 2018 г., БРЮКСЕЛ: Днес Домът на европейската история официално отвори
своите „места за открития“ за семейства, в които децата между 6 и 10 години ще
намерят забавни и увлекателни експонати за различни аспекти на европейската
история. Принцеса Европа и нейният брат Кадъм са двете фигури, които ще поведат
децата на пътешествие във времето на 400 квадратни метра и 4 етажа със сетивно
мултимедийно съдържание. По пътя си децата ще помиришат, пипнат и преживеят
историята както никога досега, например чрез ролеви игри в туристическа агенция от
60-те години на 20 век, ще се почувстват на мястото на космонавт или на медицинска
сестра от 40-те години в галерията с костюми и ще срещнат роботи и подводници, които
хората в Европа са си представяли в миналото. За тези занимания е използван основан
на откривателството подход към ученето, който поставя ударение върху задаването на
въпроси, въображението и най-вече забавлението.
Според директора на музея Констанце Ицел: „Да кажеш на 6 – 10 годишно дете „Днес
ще станеш пътник във времето и ще отидеш в миналото“ е далеч попривлекателно, отколкото „Ще посетиш исторически музей!“ С „местата за
открития“ за семейства предлагаме на родителите начини да обсъдят въпросите
на днешното общество с децата си в безопасна, игрова среда и по подходящ за
възрастта начин. Ако вземем за пример ролевата игра за туристическата агенция
от 60-те години, едно дете може да разбере не само, че неговите баби и дядовци
някога са били млади, но и че предишният европейски геополитически пейзаж е бил
съвсем различен от днешния. Това укрепва учебната ни цел за задълбочаване на
връзката между поколенията във връзка с паметта“.
Според началника на екипа по учебни дейности Ева Гудман: Екипът по учебните
дейности избра нискотехнологичен подход при изграждането на откривателското
пространство за семейства, далеч от екрани и таблети, така че да стимулира
реалната връзка с други хора и работата в екип. Разработени от нашите

транснационални образователни специалисти, интерактивните игри, например
избирателните секции и „проектирай свой собствен град“, дават на децата
възможност да изразят мнение по актуални предизвикателства и насърчават
диалога с техните родители и възпитатели. Като цяло, искаме музеят да разпали
любопитството на децата за света около тях.“
За Дома на европейската история
Домът на Европейската история отвори врати през май 2017 г. в европейския квартал в
Брюксел. Галериите с постоянната изложба предлагат единствено по рода си
преживяване, което потапя посетителите в историята на 19 и 20 век и им разкрива
развитието на европейската интеграция. Посетителите могат да открият корените и
развитието на Европа, опознавайки както многообразието на континента, така и
множеството начини, по които Европа е тълкувала своята история. Учебното
съдържание, което предлага музеят, възприема трансевропейска гледна точка, като
проучва различните представи в историческата памет, разнообразния опит и общото у
народите на Европа, както и връзките между тези неща и настоящето. Съдържанието е
достъпно на 24 езика, а входът за музея е безплатен.
За повече информация се свържете със служителя за връзки с пресата Уилям ПаркърДженкинс, william.parker-jenkins@ep.europa.eu, +32 2 283 0541
За медийни изображения и видеоматериали на Дома на европейската история:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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