
Europos istorijos namuose pradeda veikti atradimų erdvės šeimoms

Naujos interaktyvios mokymosi erdvės ir kelionės laiku vaikams bei šeimoms

2018 m. kovo 11 d., BRIUSELIS. Šiandien Europos istorijos namuose oficialiai pradeda veikti

atradimų erdvės šeimoms, kuriose 6–10 metų amžiaus vaikų laukia pramogos ir įdomūs

eksponatai, susiję su Europos istorija. Įspūdinga kelionė laiku driekiasi per 400 m2 ploto erdvę

ir 4 jos aukštus, o jos metu vaikus lydės du personažai – karalaitė Europė ir jos brolis Kadmas.

Keliaudami vaikai istoriją uos, pajus ir patirs kaip niekad iki šiol. Pavyzdžiui, žaisdami vaidmenų

žaidimus, jie galės užsukti į 7-ojo dešimtmečio kelionių agentūrą, kostiumų galerijoje

persirengti kosmonautu arba 5-ojo dešimtmečio medicinos seserimi, išbandyti Europoje

seniau įsivaizduotus robotus ir povandeninius laivus. Užsiėmimai parengti vadovaujantis

principu, kai mokomasi sužinant kažką naujo, skatinant klausti, sugalvoti, o svarbiausia – gerai

papramogauti.

Muziejaus direktorė Constanze Itzel: „Išgirdęs, kad šiandien leisis į kelionę laiku ir nusikels į

praeitį, 6–10 metų amžiaus vaikas apsidžiaugs kur kas labiau negu sužinojęs, kad turės keliauti

į istorijos muziejų. Šeimoms skirtose atradimų erdvėse tėvams siūlomos priemonės, kad

klausimus apie šiandienos visuomenę su vaikais būtų galima aptarti saugioje, žaismingoje

aplinkoje ir amžiui tinkamu būdu. Tarkime, žaisdamas 7-ojo dešimtmečio kelionių agentūrą,

vaikas supras ne tik tai, kad kažkada ir jų seneliai buvo jauni, bet ir tai, kad ankstesnis Europos

geopolitinis kraštovaizdis gerokai skyrėsi nuo šiandieninio.  Tai padeda siekti mūsų mokomojo

tikslo – per atmintį gilinti kartų ryšį.

Darbo grupės mokymosi klausimais vadovė Ewa Goodman: Rengdama šeimoms skirtas

atradimų erdves, Darbo grupė mokymosi klausimais nusprendė rinktis vadinamas žemąsias

technologijas – jokių ekranų ir planšečių – kad būtų stipresnis tikrasis ryšys su kitais ir

komandinis darbas. Interaktyvūs žaidimai, kuriuos parengė mūsų švietimo specialistai iš

įvairių šalių, pavyzdžiui, balsadėžės ir savo miesto kūrimas, leidžia vaikui išreikšti tai, ką jis

mano apie šiuolaikinius iššūkius, ir skatina jį kalbėtis su tėvais ir pedagogais. Apskritai

norėtume, kad muziejus sužadintų vaiko smalsumą jį supančiu pasauliu.“



Apie Europos istorijos namus

Europos istorijos namai duris atvėrė 2017 m. gegužės mėn. Briuselio Europos kvartale.
Nuolatinės parodos galerijos siūlo unikalią patirtį. Čia lankytojai panyra į pasakojimą apie XIX
ir XX a. istoriją bei tyrinėja Europos integracijos procesą. Atvykstantieji sužino apie Europos
kilmę ir raidą, apie žemyno įvairovę ir daugybę istorinių jo patirties interpretacijų. Muziejuje
siūlomo mokymosi plano pagrindas – transeuropinis požiūris, kuriuo remiantis tyrinėjami
istoriniai atsiminimai, skirtingos patirtys, Europos tautų bendrumas ir tai, ką visa tai reiškia
šiandien. Parodos ekspozicija prieinama visomis 24 kalbomis. Įėjimas į muziejų nemokamas.

Daugiau informacijos suteiks spaudos pareigūnas William Parker-Jenkins: william.parker-

Europos istorijos namų nuotraukos ir vaizdo įrašai žiniasklaidai:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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