
Huset for Europæisk Historie lancerer opdagelsesområder for familier

Nye interaktive læringsområder og tidsrejser for børn og familier

Den 11. marts 2018, BRUXELLES: I dag åbnede Huset for Europæisk Historie officielt sine

opdagelsesområder for familier, hvor 6-10-årige kan opleve spændende og sjove

udstillingsgenstande om aspekter af europæisk historie. Børnene ledsages af prinsesse

Europa og hendes bror Kadmos på en tidsrejse gennem 400 m² og fire etager fulde af

interaktivt indhold. Undervejs vil børnene lugte, føle og opleve historien på en helt ny måde.

I et rollespil kan de træde ind i et rejsebureau fra 1960'erne, i kostumegalleriet kan de klæde

sig ud som en astronaut eller en sygeplejerske fra 1940'erne, eller de kan kæmpe med

robotter og ubåde, som man engang forestillede sig dem i Europa. Aktiviteterne bygger på en

oplevelsesbaseret læringstilgang, hvor fokus ligger på at undersøge, eksperimentere og

vigtigst af alt at have det sjovt.

Museumsdirektør Constanze Itzel: "Prøv at sige til en 6-10-årig: "I dag kan du blive en

tidsrejsende og komme på besøg i fortiden." Det lyder det langt mere interessant end: "I dag

skal du besøge et historisk museum!" Med opdagelsesområderne for familier giver vi forældre

nogle redskaber til at tage spørgsmål om vore dages samfund op med deres børn i et sikkert

og legende miljø og på en måde, der passer til deres alder. Hvis man tager rollespillet i

rejsebureauet fra 1960'erne som et eksempel, forstår barnet ikke blot, at deres bedsteforældre

engang var unge, men også at Europas geopolitiske landskab dengang var meget anderledes

end i dag.  Dette støtter vores læringsmål, som er at skabe tættere forbindelse mellem

generationernes erindringer."

Chef for uddannelsesteamet Ewa Goodman: "I opdagelsesområderne for familier har

uddannelsesteamet valgt en lavteknologiske tilgang langt væk fra skærme og tabletter for at

fremme virkelige møder med andre samt gruppearbejde. Pædagogiske eksperter fra flere

lande har udviklet interaktive spil såsom afstemningssteder og "byg din egen by", som giver

børnene en stemme i forhold til aktuelle udfordringer og fremmer dialogen med deres

forældre og lærere. Generelt ønsker vi, at museet vækker børnenes nysgerrighed om verden

omkring dem."



Om Huset for Europæisk Historie

Huset for Europæisk Historie blev åbnet i maj 2017 i EU-kvarteret i Bruxelles. Den permanente
udstilling tilbyder en enestående oplevelse, hvor de besøgende kan dykke ned i det 19. og
20. århundrede og følge udviklingen af den europæiske integration. De besøgende kan
udforske tilblivelsen og udviklingen af Europa og lære både om Europas mangfoldighed og
historiens mange fortolkningsmuligheder. Museets undervisningstilbud tager afsæt i et
tværeuropæisk perspektiv, som undersøger de europæiske folks historiske erindringer,
forskellige erfaringer og fælles træk, og hvordan disse knytter an til vore dage. Udstillingen er
tilgængelig på 24 sprog, og der er gratis adgang til museet.

For yderligere oplysninger kontakt William Parker-Jenkins, pressesekretær, william.parker-

For billeder og videoer af Huset for Europæisk Historie se
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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