INFORMAZZJONI PRATTIKA GĦALL-GRUPPI

INDIRIZZ
Dar l-Istorja Ewropea
Rue Belliard / Belliardstraat 135
1000 Bruxelles/Brussel, il-Belġju
L-istazzjon tal-ferrovija Brussels-Luxembourg jaqdi Dar l-Istorja Ewropea. Il-karozzi tal-linja 22, 27, 34, 38, 64,
80 u 95 kollha jieqfu l-Parlament Ewropew. Il-karozzi tal-linja 12 u 21 iwassluk ukoll l-Ajruport ta' Brussell. Leqreb waqfiet tal-metro huma Maelbeek u Schuman fuq il-linji 1 u 5, u Trône fuq il-linji 2 u 6.

ĦINIJIET TAL-FTUĦ
It-Tnejn
13:00 - 18:00
Mit-Tlieta sal-Ġimgħa 09:00 - 18:00
Is-Sibt u l-Ħadd
10:00 - 18:00
Il-mużew ikun magħluq f'dawn id-dati:
1

l-1 ta' Jannar / l-1 ta' Mejju / l-1 ta' Novembru / l-24, il-25 u l-31 ta' Diċembru

PRENOTAZZJONI
Għal gruppi ta' aktar minn 10 persuni, sew bi gwida jew mingħajr gwida, dak li kun jeħtieġlu juża ssistema ta' prenotazzjoni online biex jirriserva.
Meta tipprenotaw, ħudu ħsieb li:
•
•

tkunu preċiżi dwar l-għadd ta' persuni fil-grupp tagħkom.
tipprintjaw il-konferma tal-prenotazzjoni u ġġibuha magħkom dakinhar taż-żjara.

AĊĊESS GĦAL COACHES
Il-Parlament Ewropew għandu punt ta' akkoljenza għal gruppi li jaslu bil-caoches f'Rue D'Ardenne, B1047 Brussell, il-Belġju. Il-binja Atrium hija post ideali fejn dak li jkun ikun jista' jiffriska ruħu u jieħu
ftit nifs qabel ma jibda ż-żjara f'Dar l-Istorja Ewropea. Il-mużew jinsab biss tliet minuti mixi bogħod
mill-Atrium.

M'hemm l-ebda parkeġġ fit-tul – il-coaches jitħallew jieqfu biss biex iniżżlu jew jiġbru l-gruppi fiżżona indikata.

IŻ-ŻJARA
Jekk jogħġobkom żguraw li taslu 30 minuta qabel iż-żjara tagħkom biex ikun hemm ħin biżżejjed għal
proċeduri tas-sigurtà u proċeduri oħra. Fil-każ ta' żjajjar gwidati, billi taslu ftit kmieni tkunu tista'
tgawdu l-esperjenza sħiħa, minħabba li l-gwidi taż-żjajjar marbutin li jżommu strettament malħinijiet ippjanati għaż-żjara.
Id-dħul
•

Mal-wasla

Tintalbu turu l-konferma tal-prenotazzjoni bid-dettalji tal-grupp u bil-ħinijiet taż-żjara. Żommu
quddiem għajnejkom li, minħabba li l-aċċess għall-mużew huwa ristrett ħafna, jista' jkun li jkollkom
tistennew fi kju, avolja tkunu wasaltu fil-ħin għaż-żjara.
•

Is-sigurtà

Għalkemm id-dokumenti tal-identità mhumiex obbligatorji biex ikollkom aċċess għall-bini,
nagħtukom parir iġġibuhom magħkom. Il-viżitaturi u l-basktijiet kollha jista' jsirulhom kontrolli tassigurtà bħalma jsiru fl-ajruporti qabel ma jitħallew jidħlu. Armi tan-nar, sustanzi splussivi jew li jieħdu
n-nar, sprejs tal-bżar, oġġetti li jaqtgħu u oġġetti oħra li jistgħu jitqiesu bħala armi huma pprojbiti.
Skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali Belġjana, ċerti oġġetti pprojbiti jistgħu jingħaddu lill-pulizija.
Il-fotografija u l-iffilmjar huma pprojbiti fil-wirjiet.
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Il-persunal tal-vestjarju jistgħu jirrifjutaw oġġetti li jidhru li jqajmu riskju għas-sigurtà u l-ordni tajba
fil-mużew. Fil-vestjarju jintlaqgħu biss bagalji iżgħar minn 55x50x35 cm. Pushchairs jintlaqgħu dment
li jkunu jistgħu jingħalqu.
•

Merħba bikom

Aċċertaw ruħkom li min ikun qed imexxi l-grupp tagħkom ikun l-ewwel li jidħol fil-binja u jagħmel ilverifika ta' sigurtà biex jiltaqa' mal-membru tal-persunal li se jgħin lill-grupp jibda jdur il-wirjiet. Għal
żjara gwidata, il-gwida wkoll jiġi jilqagħkom fl-ispazju tad-daħla.
Faċilitajiet
•
•
•
•
•
•
•
•

Toilets
Spazju fejn il-ġenituri jistgħu inaddfu u jbiddlu lit-trabi
Kabinetti jissakkru u vestjarju
Kafetterija
Ħanut
Lifts
Aċċess bil-wheelchair
WiFi

Picnic
Fil-mużew m'hemm l-ebda spazju riservat biex fih tieklu l-ikel jew tixorbu x-xarbiet li tkunu ġibtu
magħkom. Tistgħu tieklu barra l-mużew fil-Parc Leopold, jekk it-temp jippermetti. Jekk jogħġobkom,
ġibu magħkom boroż tal-plastik biex tiġbru kwalunkwe skart li jkollkom.
Mġiba
Biex inħaffu ċ-ċirkolazzjoni fil-galleriji, nitolbukom ma toqogħdux weqfin fi grupp kbir f'postijiet minn
fejn iridu jgħaddu nies oħrajn. Nitolbukom tirrispettaw lill-viżitaturi l-oħra u lill-membri tal-persunal.
Toqogħdux tiġru jew tgħajtu fil-mużew, żguraw li l-mobiles ma jkunux jistgħu jdoqqu, isserrħux malvetrini u imxu fuq l-istruzzjonijiet tal-membri tal-persunal.
Kanċellazzjoni jew bidla
Jekk ikollkom bżonn tikkanċellaw iż-żjara tagħkom jew tibdlu xi ħaġa fil-booking (l-għadd ta' nies,
eċċ.) tistgħu tagħmlu hekk permezz tal-login fil-paġna tal-prenotazzjoni.
Nitolbukom tgħarrfuna bil-kanċellazzjoni tagħkom kemm jista' jkun malajr, biex grupp ieħor ikun
jista' jżur il-mużew dak il-ħin.
Informazzjoni speċifika għall-iskejjel
•

Ippjanaw żjara f'Dar l-Istorja Ewropea: Ippreparaw lill-gruppi tagħkom

Inħeġġukom bil-qawwa taraw it-taqsimiet "Min aħna" u "Skopri" fis-sit web ta' Dar l-Istorja Ewropea
qabel ma tipprenotaw jew iġġibu lill-gruppi tagħkom fil-mużew. B'hekk tkunu tistgħu tagħrfu x'tip ta'
żjara għandkom tagħżlu, u taraw x'tiżorsi ta' tagħlim noffru għal kull tip ta' żjara. M'għandkomx
għalfejn tipprintjaw dawn ir-riżorsi, għax jingħatawlkom fil-mużew.
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Nirrakkomandawlkom taqsmu l-klassijiet fi gruppi ftit jew wisq indaqs, immexxija minn għalliem
wieħed (massimu ta' 15-il student kull grupp) qabel ma taslu l-mużew, biex tirbħu aktar ħin għażżjara nnifisha.
•

Ibdew il-mawra fil-mużew
o

Żjarat awtogwidati b'riżorsi ta' tagħlim

Membru tal-persunal jilqagħkom fl-ispazju tad-daħla u jagħtikom il-pakkett ta' attivitajiet li
jikkorrispondi għaż-żjara li tkunu pprenotajt.
o

L-użu ta' tablet multimedjali

Jekk iżżuru l-wirja permanenti, tkunu trid tiġbru mil-Livell 1 tablets multimedjali li fihom il-kontenuti
kollha b'24 lingwa differenti. Imbagħad tridu tieħdu l-lifts jew għal-Livell 2 jew inkella għal-Livell 3,
skont il-grupp, (fuq il-pakkett ta' attivitajiet issibu sticker li juri fejn tibda ż-żjara ta' kull grupp).
It-tablets fihom noti ta' gwida għall-għalliema u għall-istudenti dwar kull sular, murija b'dan issimbolu:
o

Żjara gwidata

Il-gwida jilqagħkom fid-daħla. Ikun intagħżel skont il-lingwa mitluba u l-firxa ta' etajiet fil-grupp.
•

Esploraw il-wirjiet
o

FI gruppi żgħar

Gruppi ta' bejn wieħed u ieħor l-istess daqs, immexxija minn għalliem wieħed (massimu ta' 15il student kull grupp) iduru fil-mużew b'mod indipendenti minn xulxin. F'kull sular, dawn il-gruppi
saħansitra jinqasmu f'sottogruppi iżgħar li jmorru fuq vetrini differenti biex iwieġbu mistoqsijiet
differenti.
o

B'persuna ta' akkumpanjament

Kull għalliem jew persuna ta' akkumpanjament tkun responsabbli għall-grupp tiegħu jew tagħha ta'
madwar 15-il student. Nitlobu lil dawn il-persuni jiżguraw li kull student jirrispetta r-regoli ta' mġiba
u jattendi fil-ħin u fil-post indikat għas-sessjonijiet ta' informazzjoni.
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