
Euroopa Ajaloo Majas on nüüdsest avastusruumid peredele

Lapsi ja peresid ootavad uued interaktiivse õppe ruumid ja võimalus ajas rännata

11. märts 2018, BRÜSSEL: Täna avati Euroopa Ajaloo Majas ametlikult avastusruumid

peredele. Siin saavad Euroopa ajalooga köitvas vormis tutvust teha eelkõige 6–10-aastased

lapsed. Ajarännaku teejuhid – printsess Europe ja tema vend prints Kadmos – aitavad neil

neljal korrusel 400 m² suurusel näitusepinnal minevikku avastada. See on üpris tavatu retk,

kus osalejad saavad ajalugu sõna otseses mõttes nuusutada ja käega katsuda ning rollimänge

mängida, näiteks 1960. aastate reisibüroos asju ajada, kostüümide galeriis astronaudi või

1940. aastate medõe riideid selga proovida või kunagi Euroopas välja mõeldud roboteid ja

allveelaevu katsetada. See on avastuspõhine õpe, kus lapsed ise uurivad, leiutavad ja eelkõige

meelt lahutavad.

Euroopa Ajaloo Maja direktor Constanze Itzel: „Lubadus „Täna saate ajas rännata ja

minevikku vaadata!“ tekitab kuue- kuni kümneaastastes lastes kindlasti rohkem huvi kui kuiv

teade „Täna läheme ajaloomuuseumi“. Peredele mõeldud avastusruumidega oleme loonud

turvalise mängulise keskkonna, mis aitab vanematel tänapäeva ühiskonna probleeme oma

lastele eakohaselt selgitada. Näiteks 1960. aastate reisibürood kujutava rollimängu kaudu

peaks tänane laps teadvustama nii seda, et kunagi olid ka vanaema ja vanaisa noored, kui ka

seda, et Euroopa tollane geopoliitiline kaart oli tänasega võrreldes hoopis teistsugune. Meie

õppe eesmärk on tugevdada mälupõhist põlvkondade sidet.

Haridusjuht Ewa Goodman: „Meie haridusrühm valis perede avastusruumide jaoks valdavalt

traditsioonilise lahenduse, loobudes ekraanide ja tahvlite kasutamisest. See peaks

soodustama külastajate tegelikku omavahelist suhtlust ja rühmatööd. Eri riikidest pärit

haridusspetsialistid on välja töötanud interaktiivsed mängud, näiteks valimisjaoskondade

mängu ja linna projekteerimise mängu. Nendes ärgitatakse lapsi tegelema tänapäevaste

probleemide lahendamisega ning samas vanemate ja haridustöötajatega nõu pidama.

Üldiselt tahame, et meie muuseum tekitaks ja süvendaks lastes huvi ümbritseva maailma

vastu.“



Euroopa Ajaloo Maja

Brüsselis Euroopa Liidu institutsioonide kvartalis asuv Euroopa Ajaloo Maja avati 2017. aasta
mais. Maja püsinäitus annab põhjaliku ülevaate Euroopa 19. ja 20. sajandi ajaloost ning
Euroopa integratsiooni arengust. Näidatakse Euroopa lähtekohti ja kujunemist, Euroopa
mitmepalgelisust ja Euroopa ajaloo mitmesuguseid tõlgendusi. Ajaloosündmusi ja rahvaste
ajaloolist mälu, lahknevaid kogemusi, ühiseid mälestusi ja nende seoseid tänapäevaga
vaadeldakse siin üleeuroopalisest vaatenurgast. Näituse tekstid on kättesaadavad 24 keeles.
Sissepääs on tasuta.
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