
Euroopan historian talon uutuutena elämykselliset toimintapisteet perheille

Uudet vuorovaikutteiset toimintapisteet vievät lapsiperheet aikamatkalle

Bryssel, 11. maaliskuuta 2018: Euroopan historian talossa avattiin tänään virallisesti

elämykselliset toimintapisteet perheille. Niissä 6–10-vuotiaat lapset pääsevät kokemaan

Euroopan historian vaiheita hauskasti ja innostavasti. Prinsessa Europan ja hänen veljensä

Kadmoksen opastuksella lapset kokevat todellisen aikamatkan. Heille on tarjolla houkuttavaa

tekemistä museon neljässä kerroksessa, joissa on näyttelytilaa jopa 400 m². Lapset tutustuvat

museossa historiaan aivan uudella tavalla kaikilla aisteillaan esimerkiksi roolipeleissä, joissa

eläydytään 1960-luvun matkatoimiston maailmaan tai kuljetaan astronautin kengissä tai

1940-luvun sairaanhoitajan puvussa. He saavat myös nähdä, millaisia robotteja ja

sukellusveneitä entisaikojen ihmisten mielikuvitus tuotti. Tehtävät on suunniteltu niin, että

oppiminen tapahtuu eläytymällä, tutkimalla, oivaltamalla ja ennen kaikkea pitämällä hauskaa.

Museonjohtaja Constanze Itzel: ”Tänään pääset aikamatkalle menneisyyteen” kuulostaa 6–

10 vuotiaan korvissa paljon jännittävämmältä kuin ”Tänään mennään museoon”. Perheille

tarkoitetuissa toimintapisteissä vanhemmat ja lapset voivat yhdessä tarkastella nykypäivän

yhteiskuntaan liittyviä asioita ikätasoon sopivalla tavalla turvallisesti ja leikkimielisesti.

Esimerkiksi 1960-luvun matkatoimistoon sijoittuvassa roolipelissä lapset ensinnäkin

oivaltavat, että heidän isovanhempansakin olivat aikanaan nuoria, ja huomaavat myös, että

Euroopan kartta oli aiemmin hyvin erinäköinen kuin tänään.  Tavoitteena on näin luoda siltaa

sukupolvien välille muistoihin tukeutuen.”

Museokasvatustiimin päällikkö Ewa Goodman: Museokasvatustiimi on halunnut rakentaa

perheille tarkoitetut toimintapisteet mahdollisimman käytännönläheisesti ilman näyttöjä,

tabletteja tai muuta huipputekniikkaa. Etusijalla on vuorovaikutus ja ryhmätyö. Tiimissä on

asiantuntijoita eri maista, ja he ovat kehittäneet erilaisia vuorovaikutteisia pelejä, joissa

lapset voivat esimerkiksi äänestämällä tai suunnittelemalla oman kaupungin ottaa omalla

tavallaan kantaa nykypäivän haasteisiin. Pelien lomassa he voivat keskustella vanhempiensa

ja museo-oppaiden kanssa. Haluamme museon ruokkivan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta

ympäröivää maailmaa kohtaan.”



Tietoa Euroopan historian talosta

Euroopan historian talo avattiin Brysselin EU-korttelissa toukokuussa 2017. Pysyvässä
näyttelyssä esitellään ainutlaatuisella tavalla 1800- ja 1900-lukujen historiaa ja Euroopan
yhdentymisen kehitystä. Kävijät pääsevät perehtymään maanosan varhaisempiin vaiheisiin ja
kehitykseen ja saavat käsityksen Euroopan kulttuurisesta moninaisuudesta ja erilaisista
historiantulkinnoista. Museon opetusaineiston näkökulma historiaan on Euroopan laajuinen.
Aineistossa tarkastellaan Euroopan kansojen erilaisia muistoja ja kokemuksia historian
tapahtumista, kaikille eurooppalaisille yhteisiä asioita ja näiden suhdetta nykypäivään.
Museoon on vapaa pääsy, ja sen näyttelyihin voi tutustua 24 kielellä.
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