
Europeiska historiens hus öppnar upplevelseområden för familjer

Nya pedagogiska och interaktiva områden där barn och familjer får resa tillbaka i tiden

11 mars 2018, BRYSSEL: I dag öppnade Europeiska historiens hus officiellt sina

upplevelseområden för familjer, där 6–10-åringar bjuds på spännande och roliga

utställningar om delar av den europeiska historien. Prinsessan Europa och hennes bror

Kadmos heter gestalterna som tar med barnen på en tidsresa på 400 m² och fyra våningar

och låter dem uppleva det förflutna med alla sinnen. Här får de både lukta och känna på

historien och leva i den på riktigt. I ett rollspel får de kliva in på en resebyrå på 1960-talet, i

kostymgarderoben får de klä ut sig till astronaut eller till sjuksköterska på 40-talet och de får

handskas med robotar och ubåtar som man en gång föreställde sig dem i Europa.

Aktiviteterna bygger på ett upptäcktsbaserat lärande där fokus ligger på att undersöka,

experimentera och, viktigast av allt, att ha kul.

Så här säger museidirektör Constanze Itzel: ”Säger man ’i dag ska du få göra en tidsresa och

åka tillbaka i tiden’ låter det mycket mer lockande för en 6–10-åring än ’i dag ska du på

museum’. Genom våra upplevelseområden för familjer ger vi föräldrar verktyg för att ta upp

frågor om dagens samhälle med sina barn i en trygg och lekfull miljö och på ett

åldersanpassat sätt. Om vi tar rollspelet på 60-talsresebyrån som exempel blir barnen inte

bara varse att deras mor- och farföräldrar en gång var unga utan även att Europas tidigare

geopolitiska landskap såg helt annorlunda ut än dagens. Det stöder oss i vårt mål att

lärandet ska stärka de generationsöverskridande banden genom minnet.”

Utbildningschef Ewa Goodman: ”Utbildningsgruppen har valt att vara sparsamma med

tekniken i familjeområdena, de har valt bort skärmar och plattor och i stället satsat på

verkliga möten och lagarbete. Våra utbildningsspecialister från olika länder har utvecklat

interaktiva spel som t.ex. röststationer och ”bygg din egen stad’, som låter barnen göra sin

röst hörd om dagens utmaningar och uppmuntrar till dialog med deras föräldrar och lärare.

Rent allmänt vill vi att museet ska väcka barnens nyfikenhet om världen runtomkring.”



Om Europeiska historiens hus

Europeiska historiens hus öppnade i maj 2017 i Bryssels EU-kvarter. De permanenta
utställningsgallerierna bjuder på en unik erfarenhet och låter besökarna dyka ner i
1800- och 1900-talshistorien och utforska den europeiska integrationens utveckling. De får
upptäcka Europas ursprung och utveckling och lära sig mer både om kontinentens mångfald
och om de många olika tolkningarna av Europa genom historien. Museets
undervisningsmaterial intar ett alleuropeiskt perspektiv och utforskar hur de europeiska
folken minns historien, vilka erfarenheter som skiljer dem åt, vilka gemensamma grundvalar
som förenar dem och vilken betydelse detta har för vår samtid. Museet finns på 24 språk
och inträdet är gratis.
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