Eiropas vēstures nams piedāvā iespēju ģimenēm iepazīt atklājumu vietas
Piedāvājums bērniem un ģimenēm — jaunas un interaktīvas mācību vietas un iespēja ceļot
laikā
2018. gada 11. marts, Brisele. Šodien Eiropas vēstures namā tiek svinīgi atklātas ģimenēm
paredzētas atklājumu vietas, kas sagādās prieku 6–10 gadus veciem bērniem un ļaus
interesantā veidā izpētīt Eiropas vēstures faktus. Princeses Eiropas un viņas brāļa Kadma
pavadībā bērni varēs doties ceļojumā laikā un 400 kv.m. platībā un četros stāvos izpētīt
bagātīgo informācijas klāstu. Šajā ceļojumā bērni izmantos gan ožu, gan tausti un iepazīs
vēsturi vēl līdz šim nepieredzētā veidā, piemēram, piedalīsies lomu spēlē un uzzinās, kā
20. gs. 60. gados darbojās ceļojumu aģentūra, kostīmu telpā mēģinās staigāt astronautu
apavos vai ietērpsies tērpā, kādu medmāsām vajadzēja valkāt 20. gs. 40. gados, vai arī cīnīsies
ar tādiem robotiem un zemūdenēm, kādus tos kādreiz iztēlojās Eiropā. Šajos pasākumos ir
izmantota pētnieciskās mācīšanās pieeja, uzsvaru liekot uz izpēti, atjautību un, pats galvenais,
aizrautību.
Muzeja direktore Konstance Itcela: “6–10 gadus veciem bērniem frāze “šodien jūs kļūsiet par
ceļotājiem laikā un dosieties pētīt pagātni” ir daudz intriģējošāka nekā ierosinājums “šodien
apmeklēsim vēstures muzeju””. Izveidojot ģimenēm paredzētas atklājumu vietas, esam
parūpējušies, lai vecāku rīcībā būtu līdzekļi, ar kuriem viņi bērniem drošā, aizraujošā un
vecumam atbilstošā veidā var izskaidrot mūsdienu sabiedrības jautājumus. Piemēram, lomu
spēle par 20. gs. 60. gadu ceļojumu aģentūru: bērns apjauš ne tikai to, ka viņa vecvecāki ir
bijuši jauni, bet arī to, ka Eiropas toreizējā ģeogrāfiskā un politiskā situācija krasi atšķīrās no
tās, kāda tā ir mūsdienās. Tādējādi tiek atbalstīts izglītošanas mērķis, proti, ar atmiņu
palīdzību nostiprināt paaudžu savstarpējo saikni.”
Izglītojošā darba nodaļas vadītāja Eva Gudmena: “Mūsu izglītojošā darba speciālisti ir
izvēlējušies veidot ģimenēm paredzētās atklājumu vietas, neizmantojot pārāk daudz
tehnoloģisku risinājumu — te nav ne skārienjutīgu ekrānu, ne planšetdatoru. Tas darīts nolūkā
veicināt praktisku sadarbību ar citiem un sadarbību grupā. Interaktīvās spēles, piemēram,
balsošanas urnas un “izveido savu pilsētu”, ir izstrādājuši mūsu izglītojošā darba speciālisti no

dažādām valstīm, un tās ļauj bērniem paust savu viedokli par mūsdienu aktuālajiem
jautājumiem un veicina dialogu ar vecākiem un skolotājiem. Kopumā mēs vēlamies, lai muzejs
bērnos raisītu zinātkāri par apkārtējo pasauli.”
Par Eiropas vēstures namu
Eiropas vēstures namu atklāja 2017. gada maijā, un tas atrodas Eiropas kvartālā Briselē.
Izstāžu zālēs, kur izvietota pastāvīgā ekspozīcija, apmeklētāji var gūt unikālus iespaidus,
iedziļināties deviņpadsmitā un divdesmitā gadsimta vēstures notikumos un uzzināt par
Eiropas integrācijas attīstību. Apmeklētājiem ir iespēja izpētīt Eiropas sākotni un izaugsmi un
iepazīt gan kontinenta daudzveidību, gan vēstures dažādās interpretācijas. Muzeja
piedāvātais mācību materiāls ir veidots, vadoties no Eiropas skatupunkta un pētot vēsturiskas
atmiņas, dažādas pieredzes un visu to, kas ir kopīgs Eiropas tautām, kā arī to, kā šie aspekti ir
saistīti ar mūsdienām. Informācija ir pieejama 24 valodās. Ieeja muzejā ir bez maksas.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar preses dienesta pārstāvi Viljamu
Pārkeru-Dženkinsu, nosūtot e-pastu uz william.parker-jenkins@ep.europa.eu vai zvanot pa
tālr. +32 2 283 0541
Publicēšanai izmantojami Eiropas vēstures nama attēli un videomateriāli ir pieejami šeit:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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