Dom Historii Europejskiej otwiera rodzinne ścieżki odkryć
Nowe interaktywne strefy edukacyjne – podróż w czasie dla dzieci i rodzin
11 marca 2018 r., Bruksela Dzisiaj w Domu Historii Europejskiej oficjalnie otwarto rodzinne
ścieżki odkryć. Ścieżki wyposażone są w ciekawe i zabawne eksponaty dotyczące różnych
aspektów historii europejskiej i przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Księżniczka
Europa i jej brat Kadmos to dwoje bohaterów, którzy odbywają z dziećmi podróż w czasie,
oprowadzając je po 400 m2 i 4 piętrach niezwykle zajmującej ekspozycji. Podczas tej podróży
dzieci za pomocą węchu, dotyku i innych zmysłów jak nigdy dotąd doświadczą historii.
Podczas zwiedzania będą mogły odwiedzić biuro podróży z lat sześćdziesiątych i pobawić się
w odgrywanie ról ze swoją rodziną. W galerii kostiumów wcielą się w rolę , astronauty lub
pielęgniarki z lat czterdziestych, będą też zmagać się z robotami oraz łodziami podwodnymi
w formie, w jakiej wyobrażano je sobie dawniej w Europie. Wszystkie zabawy wykorzystują
uczenie przez doświadczenie i kładzie się w nich nacisk na dociekliwość, wynalazczość, a
przede wszystkim dobrą zabawę.
Dyrektorka muzeum Constanze Itzel: – «„Dzisiaj odbędziesz podróż do przeszłości” dla dziecka
w wieku 6–10 lat brzmi znacznie bardziej kusząco niż „Dzisiaj pójdziesz do muzeum
historycznego.” Dzięki rodzinnym ścieżkom odkryć dajemy rodzicom narzędzia, które
pomagają im zapoznawać dzieci z problemami dzisiejszego społeczeństwa w bezpiecznym,
wesołym środowisku i w sposób dostosowany do wieku dzieci. Przykładowo wcielenie się w
rolę pracownika biura podróży w latach sześćdziesiątych pozwoli dziecku zrozumieć nie tylko
to, że jego dziadkowie byli kiedyś młodzi. Uświadomi mu także, że krajobraz geopolityczny
Europy kiedyś znacznie różnił się od dzisiejszego. Wspiera to nasz cel edukacyjny polegający
na wzmacnianiu więzów międzypokoleniowych przez kultywowanie pamięci».
Kierowniczka działu naukowego Ewa Goodman: „Opracowując rodzinne ścieżki odkryć, zespół
szkoleniowy wybrał podejście niskotechnologiczne, tj. rezygnację z ekranów i tabletów na
rzecz większego zaangażowania we współpracę z innymi w realnym świecie i zabawy
grupowe. Gry interaktywne, takie jak stacje do głosowania oraz budowanie własnego miasta,
które opracowali dla nas międzynarodowi specjaliści ds. edukacji, dają dzieciom możliwość

zabrania głosu w sprawie współczesnych wyzwań oraz zachęcają je do dialogu z rodzicami i
wychowawcami. Ogólnie rzecz ujmując, pragniemy, aby muzeum obudziło w dzieciach
ciekawość otaczającego je świata”.
O Domu Historii Europejskiej
Dom Historii Europejskiej otworzył swoje podwoje w sercu dzielnicy europejskiej w Brukseli
w 2017 r. Galerie z ekspozycją stałą oferują wyjątkową możliwość zanurzenia się w historii XIX
i XX w. oraz prześledzenia rozwoju integracji europejskiej. Odwiedzający mogą dowiedzieć się
o genezie i rozwoju Europy, zdobyć wiedzę zarówno na temat różnorodności kontynentu, jak
i rozlicznych interpretacji jego historii. Oferta edukacyjna muzeum ma charakter
ogólnoeuropejski, pozwala zgłębiać pamięć historyczną, różne doświadczenia i poznać
wspólne podwaliny narodów Europy oraz to, jak odnoszą się one do teraźniejszości.
Ekspozycja dostępna jest w 24 językach, a wstęp do muzeum jest bezpłatny.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z rzecznikiem prasowym
Williamem Parker-Jenkinsem: william.parker-jenkins@ep.europa.eu, +32 2 283 0541
Materiały zdjęciowe i filmowe dotyczące Domu Historii Europejskiej do celów medialnych
można znaleźć pod następującym adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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