
Dar l-Istorja Ewropea Tvara Spazji ta' Esplorazzjoni għall-Familji

Żoni ġodda ta' tagħlim interattiv u esperjenza ta' vvjaġġar fiż-żmien għat-tfal u l-familji

11 ta' Marzu 2018, BRUSSELL: Illum Dar l-Istorja Ewropea fetħet uffiċjalment l-Ispazji ta'

Esplorazzjoni tagħha għall-Familji, li jipprovdu wirjiet divertenti u affaxxinanti għat-tfal ta'

bejn is-6 snin u l-10 snin dwar aspetti tal-istorja Ewropea. Il-Prinċipessa Europa u ħuha

Cadmus huma ż-żewġ karattri li jakkumpanjaw lit-tfal madwar 400 m² u 4 sulari ta' wirjiet li

permezz tagħhom jistgħu jimmaġinaw li qed jivvjaġġaw fiż-żmien. Matul il-vjaġġ it-tfal jgħixu

l-istorja bħal qatt qabel, bl-użu tas-smigħ u billi jħossu b'idejhom, pereżempju permezz ta'

logħob tar-rwoli f'Aġenzija tal-Ivvjaġġar tas-snin sittin, billi taparsi jieħdu post astronawta jew

infermiera tas-snin erbgħin fil-Gallerija tal-Kostumi, jew billi jitqabdu ma' robots u sottomarini

kif immaġinati mill-passat fl-Ewropa. L-attivitajiet jirrappreżentaw approċċ ta' tagħlim ibbażat

fuq l-esplorazzjoni, bl-enfasi mqiegħda fuq il-mistoqsijiet, l-invenzjonijiet u, fuq kollox, id-

divertiment.

Kif qalet id-Direttriċi tal-Mużew, Constanze Itzel: "Huwa iktar faċli li tattira lit-tfal ta' bejn is-

6 snin u l-10 snin billi tgħid "Illum se ssiru vjaġġaturi fiż-żmien u se żżuru l-passat" milli "Se

żżuru mużew tal-istorja!" Permezz tal-Ispazji ta' Esplorazzjoni għall-Familji qed nagħtu lill-

ġenituri l-għodda biex jindirizzaw kwistjonijiet dwar is-soċjetà tal-lum mat-tfal tagħhom

f'ambjent sikur u ta' divertiment u b'mod adegwat għall-etajiet tat-tfal. Pereżempju, il-logħba

tar-rwoli tal-Aġenzija tal-Ivvjaġġar tas-snin sittin se tgħin lit-tfal jifhmu mhux biss li darba

nanniethom kienu żgħażagħ, iżda li l-kuntest ġeopolitiku Ewropew tal-passat kien differenti

ferm minn dik tal-lum.  Dan isostni l-għan tat-tagħlim tagħna li tissaħħaħ ir-rabta

interġenerazzjonali permezz tal-memorji.'

Kif qalet Ewa Goodman, il-Kap tat-Tagħlim: It-Tim tat-Tagħlim għażel approċċ b'livell baxx ta'

teknoloġija fil-kostruzzjoni tal-Ispazji ta' Esplorazzjoni għall-Familji, 'il bogħod mill-iskrins u t-

tablets, biex tiġi stimolata l-interazzjoni mal-oħrajn fil-ħajja reali u x-xogħol fi gruppi.

Żviluppat mill-ispeċjalisti edukattivi transnazzjonali tagħna, logħob interattiv bħal postijiet

tal-votazzjoni u "ddiżinja l-belt tiegħek stess" jagħti leħen lit-tfal rigward sfidi kontemporanji



u jħeġġeġ id-djalogu mal-ġenituri u l-edukaturi tagħhom. B'mod ġenerali, irridu li l-mużew

jistimola l-kurżità tat-tfal dwar id-dinja ta' madwarhom."

Dwar Dar l-Istorja Ewropea
Dar l-Istorja Ewropea fetħet f'Mejju 2017 fil-kwartier Ewropew ta' Brussell. Il-galleriji tal-
wirjiet permanenti joffru esperjenza unika, li tieħu lill-viżitaturi lura fl-istorja tad-dsatax u l-
għoxrin seklu u li permezz tagħha jesploraw l-iżvilupp tal-integrazzjoni Ewropea. Il-viżitaturi
jistgħu jiskopru l-oriġini u l-evoluzzjoni tal-Ewropa, filwaqt li jitgħallmu kemm dwar id-
diversità tal-kontinent kif ukoll dwar il-ħafna interpretazzjonijiet tal-istorja tagħha. Ir-riżorsi
ta' tagħlim tal-mużew għandhom perspettiva trans-Ewropea li tesplora l-memorji storiċi, l-
esperjenzi diversi u l-bażi komuni tal-popli tal-Ewropa, u l-mod kif dawn jirrelataw mal-
ġurnata tal-lum. Disponibbli f'24 lingwa, id-dħul għall-mużew huwa b'xejn.

Għal aktar informazzjoni kkuntattja lil William Parker-Jenkins, Uffiċjal għall-Istampa

Għal ritratti u filmati ta' Dar l-Istorja Ewropea:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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