
Casa Istoriei Europene lansează Spațiile de explorare în familie

Noi zone interactive de învățare și o experiență a călătoriei în timp pentru copii și familii

11 martie 2018, BRUXELLES: Astăzi, Casa Istoriei Europene și-a deschis oficial Spațiile de

explorare în familie, care le oferă copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani un prilej de

distracție și posibilitatea de a viziona expoziții atractive despre aspecte ale istoriei europene.

Prințesa Europa și fratele ei Cadmus sunt cele două personaje care îi conduc pe copii într-o

călătorie în timp ce străbate un spațiu interactiv întins pe patru etaje și totalizând 400 m². Pe

parcursul călătoriei, copiii vor mirosi, vor pipăi și vor trăi istoria într-un mod inedit,

participând, de exemplu, la un joc de roluri într-o Agenție de Voiaj din anii ’60, intrând în

pielea unui astronaut sau a unei infirmiere din anii ’40 în Galeria Costumelor, sau

interacționând cu roboți și submarine astfel cum erau acestea imaginate în trecut în Europa.

Activitățile corespund unei abordări a învățării bazate pe descoperire și pun accentul pe

explorare, inventare și, cel mai important, distracție.

Constanze Itzel, directoarea muzeului: „Astăzi vei călători în timp și vei face o excursie în

trecut” e o propunere cu mult mai atrăgătoare pentru un copil de 6-10 ani decât „Astăzi vei

vizita un muzeu!”. Prin intermediul Spațiilor de explorare în familie, le oferim părinților

instrumente cu ajutorul cărora să discute cu copiii despre probleme ale societății de astăzi într-

un mediu sigur și jucăuș și într-o manieră potrivită pentru vârsta lor. De exemplu, participând

la jocul de roluri din Agenția de Voiaj din anii ’60, un copil poate să înțeleagă nu doar că bunicii

lui au fost odată tineri, dar și că peisajul geopolitic european era pe vremuri cu mult diferit

față de cel din prezent. Astfel venim în sprijinul obiectivului nostru pedagogic de a aprofunda

legăturile intergeneraționale bazate pe memorie.

Ewa Goodman, șefa serviciului educativ: Când a conceput Spațiile de explorare în familie,

echipa didactică a ales o abordare bazată în mică măsură pe tehnologie, departe de ecrane și

de tablete, pentru a stimula interacțiunile cu ceilalți în viața reală și munca în echipă.

Dezvoltate de echipa noastră transnațională de specialiști în educație, jocurile interactive cum

sunt cabinele de vot și „Creează-ți orașul” le oferă copiilor posibilitatea de a se exprima pe



teme de actualitate și încurajează dialogul cu părinții și cu educatorii. Ne dorim, înainte de

toate, ca muzeul să le stârnească copiilor curiozitatea despre lumea care-i înconjoară.

Despre Casa Istoriei Europene

Casa Istoriei Europene a fost inaugurată în mai 2017 și este situată în Cartierul european din
Bruxelles. Expozițiile permanente oferă o experiență unică, introducând vizitatorii în istoria
secolelor XIX și XX, și o explorare a modului în care s-a realizat integrarea europeană.
Vizitatorii pot descoperi originile și evoluția Europei și pot afla informații noi despre
diversitatea continentului și despre numeroasele interpretări ale istoriei sale. Oferta didactică
a muzeului adoptă o perspectivă transeuropeană care explorează memoriile istorice,
diferitele experiențe și elementele comune ale popoarelor din Europa, precum și modul în
care acestea se raportează la prezent. Intrarea în muzeu este gratuită, iar expoziția e
disponibilă în 24 de limbi.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe William Parker-Jenkins, atașat de

Pentru imagini și înregistrări video despre Casa Istoriei Europene, vă rugăm să accesați
următorul site:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB

Image and video copyright text: © European Union, 2018 – EP

presă william.parker-jenkins@ep.europa.eu, +32 2 283 0541 


