Χώροι Ανακαλύψεων για Οικογένειες στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Νέοι χώροι για διαδραστική μάθηση και ταξίδια πίσω στον χρόνο για παιδιά και οικογένειες
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 11 Μαρτίου 2018 Σήμερα το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ανοίγει επίσημα
τους Χώρους Ανακαλύψεων για Οικογένειες, όπου παιδιά από 6 έως 10 χρονών θα μπορούν,
διασκεδάζοντας, να έρχονται σε επαφή με συναρπαστικά εκθέματα σχετικά με διάφορες
πτυχές της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Τα παιδιά θα έχουν για οδηγούς την Πριγκίπισσα Ευρώπη
και τον αδερφό της τον Κάδμο, δύο χαρακτήρες που θα δοκιμάσουν να μετατρέψουν
διαδραστικό υλικό 400 τετραγωνικών μέτρων και 4 ορόφων σε ένα καθηλωτικό ταξίδι πίσω
στον χρόνο. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μυρίσουν, να αγγίξουν και να βιώσουν την
ιστορία με πρωτόγνωρο τρόπο, παίζοντας για παράδειγμα παιχνίδια ρόλων σε ένα
ταξιδιωτικό γραφείο της δεκαετίας του 1960, μεταμφιεζόμενα σε αστροναύτες ή σε
νοσοκόμες της δεκαετίας του 1940 ή χειριζόμενα ρομπότ και υποβρύχια όπως τα
φαντάζονταν παλιά στην Ευρώπη. Όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα μονοπάτι προς τη γνώση
που στηρίζεται στην ανακάλυψη, που επικεντρώνεται στην διατύπωση ερωτήσεων, στην
επινόηση και, βεβαίως, στη διασκέδαση.
Όπως λέει άλλωστε η Constanze Itzel, Διευθύντρια του Μουσείου, το να πεις «σήμερα θα
ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο και θα επισκεφθούμε το παρελθόν» σε ένα παιδί που έχει
συμπληρώσει τα έξι του χρόνια αλλά δεν έχει περάσει τα δέκα, ακούγεται σίγουρα πολύ πιο
ενδιαφέρον από το να πεις στο ίδιο παιδί «σήμερα θα πάμε σε ένα μουσείο ιστορίας!» Αυτό
που θέλουμε να κάνουμε με τους Χώρους Ανακαλύψεων για Οικογένειες είναι να δώσουμε
στους γονείς μερικά εργαλεία για να μπορέσουν να συζητήσουν με τα παιδιά τους κάποια
ζητήματα σχετικά με τη σημερινή κοινωνία σε ένα ασφαλές και τερπνό περιβάλλον, όπως
αρμόζει στην ηλικία των παιδιών. Για παράδειγμα, με το παιχνίδι ρόλων στο ταξιδιωτικό
γραφείο της δεκαετίας του 1960, το παιδί θα μπορέσει να καταλάβει βεβαίως ότι και οι
παππούδες του ήταν κάποτε νέοι, αλλά και ότι η Ευρώπη εκείνης της εποχής παρουσίαζε ένα
τελείως διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον από το σημερινό. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί παρά
να στηρίξει τον διδακτικό μας στόχο που είναι η σύσφιξη του δεσμού μεταξύ των γενεών δια
μέσου των αναμνήσεων.

Σύμφωνα με την Επικεφαλής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ewa Goodman, η Ομάδα
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων επέλεξε να κατασκευάσει τους Χώρους Ανακαλύψεων για
Οικογένειες στους αντίποδες της τεχνολογίας, μακριά από ταμπλέτες και οθόνες, για να
αφήσει χώρο στις επαφές της πραγματικής ζωής με τους άλλους και στο ομαδικό πνεύμα.
Σχεδιασμένα από τους ειδικούς μας με τη μεγάλη πείρα από διαφορετικά εθνικά
εκπαιδευτικά συστήματα, τα διαδραστικά παιχνίδια όπως οι «εκλογικές κάλπες» και το
«σχεδίασε τη δική σου πόλη» επιτρέπουν στα παιδιά να εκφραστούν πάνω σε σύγχρονα
διλήμματα και ενθαρρύνουν τον διάλογο με γονείς και δασκάλους. Πάνω από όλα θέλουμε
να κινήσουμε την περιέργεια των παιδιών για τον κόσμο που τα περιβάλλει.
Λίγα λόγια για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας άνοιξε τον Μάιο του 2017 στην ευρωπαϊκή συνοικία των
Βρυξελλών Η μόνιμη έκθεσή μας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία δίνοντας στους
επισκέπτες την ευκαιρία να ανοίξουν την πόρτα της Ιστορίας του 19ου και του 20ού αιώνα
και να διερευνήσουν την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οι επισκέπτες μπορούν να
ανακαλύψουν τις καταβολές και την εξέλιξη της Ευρώπης, μαθαίνοντας τόσο για την
πολυμορφία της ηπείρου όσο και για τις ποικίλες ερμηνείες που έχουν δοθεί στην ιστορία
της από τους ιστορικούς. Η εκπαιδευτική προσφορά του μουσείου χαρακτηρίζεται από μια
διευρωπαϊκή οπτική που εξερευνά τις ιστορικές αναμνήσεις, το διαφορετικό φάσμα
εμπειριών και το κοινό έδαφος των λαών της Ευρώπης και το πώς όλα αυτά σχετίζονται με
τη σημερινή εποχή. Το Μουσείο «ομιλεί» 24 γλώσσες και η είσοδος σε αυτό είναι δωρεάν.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον William Parker-Jenkins,
Υπεύθυνο Τύπου william.parker-jenkins@ep.europa.eu, +32 2 283 0541
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