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ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ

В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

БЕЗПЛАТНО

В Европейския парламент са добре дошли посетители от всички
възрасти. В настоящата брошура ще намерите информация
за услугите и ресурсите, които са на разположение на
преподавателите и които допълват стандартните оферти за
посетители в Брюксел и Страсбург.
Стандартната оферта в Брюксел включва три места за посещения:
пленарната зала, която се използва за обсъждане и гласуване,
центъра за посетители Парламентариум и музея „Дом на
европейската история“. В Страсбург посетителите могат да видят
пленарната зала и парламентариума „Симон Вейл“ в рамките на
комбинирано посещение.
Преподавателите могат също така да се възползват от мрежата
от бюра за връзка на Европейския парламент в големите
градове в цяла Европа. Бюрата организират мероприятия и
предоставят материали относно Европейския парламент, а някои
дори представят наскоро откритата уникална изложба Europa
Experience (Преживяването „Европа“), която дава възможност
на посетителите да се осведомят за европейските политики по
интерактивен и динамичен начин.
Освен ако не е посочено друго, цялата информация относно
посещенията в Европейския парламент, включително
резервациите, може да бъде намерена на нашия уебсайт:
www.europarl.europa.eu/visiting

БРЮКСЕЛ
ДОМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ
Домът на европейската история разглежда континента като цяло
и представя на посетителите различни гледни точки за историята
на Европа. Музеят е идеално образователно пространство за
изследване на миналото, настоящето и бъдещето на Европа по
интригуващ и занимателен начин.
Работно време:
понеделник 13:00—21:00 ч. | вторник—петък 9:00—18:00 ч. |
събота—неделя 10:00—18:00 ч.
90 мин.

Работни листовки за занимания

Специално проектирани работни листовки допълват обучителния процес на
постоянната изложба. Тези материали насърчават учениците да се вглеждат
внимателно в историята, да задават въпроси, свързани с нея, и да я анализират
самостоятелно. Посетителите работят в малки групи и изследват в дълбочина
историческите разкази и експонатите на музея и се запознават отблизо с
историята на Европа. Ръководителите на групи разполагат с насоки, за да
подпомагат учениците при работата с листовките.
12—18 години

10—60 участници

Постоянна изложба: 90 мин.

DE, EN, FR, NL
Кога? всеки ден
Минимален срок за предварителна резервация: 2 седмици

Семинар: Извън витрината

Историята оживява в семинара Извън витрината. Очаква ви практическо
преживяване, в рамките на което ще откриете съвсем непосредствено
някои от прекрасните експонати в Дома на европейската история.
Ще имате възможност да разгледате обстойно първични и вторични
източници, включително предмети, фотографии и текстови материали,
държейки буквално историята в ръцете си.
6—18 години

10—30 участници

90 мин.

DE, EN, FR, NL

Кога? четвъртък 10:00—11:30 ч. и 14:00—15:30 ч., петък 10:00—11:30 ч.
Минимален срок за предварителна резервация: 4 седмици

ПАРЛАМЕНТАРИУМ
Опознайте Европейския парламент по съвсем различен начин в
първия по рода си Парламентариум. Динамични мултимедийни
екрани, включително изумително 360-градусово панорамно кино
и огромна интерактивна карта дават възможност на посетителите
да разберат европейската демокрация.
Работно време:
понеделник 13:00—18:00 ч. | вторник—петък 9:00—18:00 ч. |
събота—неделя 10:00—18:00 ч
90 мин.

Ролева игра

В тази pолева игра ръководството на Европейския съюз се предоставя на
играчите. В ролята си на членове на Европейския парламент те трябва да
разглеждат, разискват и гласуват ново законодателство. Участниците са
разделени на политически групи и комисии, за да анализират проблемите, да
предлагат промени и да постигат компромиси. По този начин играчите могат
да добият представа за това как се създава европейското законодателство и
кои са ключовите действащи лица. Всички участници получават удостоверение,
подписано от председателя на Европейския парламент. Осигуряват се също така
материали за разбор, за да може преживяното да се анализира в класната стая.
над 14 години

16—32 участници

2 часа и 30 минути.

Всички 24 езика на Европейския съюз
Кога? всеки ден
Минимален срок за предварителна резервация: 12 седмици

ПЛЕНАРНА ЗАЛА
Посещение на пленарната зала в Брюксел
Пленарната зала побира всички 705 членове на Европейския парламент,
като тя се използва за най-големите и най-важните разисквания. Групите
посещават галерията за посетители на пленарната зала и могат да
присъстват на разисквания на живо, ако в момента се провежда заседание
на Европейския парламент. За групите също така се прави широкообхватна
интерактивна презентация относно Европейския парламент, която може
да бъде изготвена специално съобразно нуждите на публиката. Теми,
представляващи интерес, може също да бъдат разгледани, ако бъдат
посочени при резервирането.
10—100 участници

1 час и 30 минути—3 часа

Всички 24 официални езика на Европейския съюз
Кога? понеделник—петък 8:30—18:00 ч.
Минимален срок за предварителна резервация: 8 седмици

Семинари на европейската младеж

Семинарите на европейската младеж събират млади хора от цяла Европа
с цел да се представят, обсъдят и гласуват идеи по дадена актуална тема.
Участие вземат групи от различни държави, като се говори на език,
който владеят всички участници. През деня те обсъждат своите идеи
за решаване на проблеми в „лаборатории за идеи“. Денят приключва с
окончателно гласуване за най-доброто предложение, което след това се
обсъжда с членове на Европейския парламент.
16—30 години

20—40 участници за всяка училищна група (по-големи

групи в зависимост от наличието на места)

1 ден

EN, FR, DE

Кога? няколко пъти годишно
Минимален срок за предварителна резервация: 8 седмици

СТРАСБУРГ
Посещение на Европейския парламент

В Страсбург е официалното седалище на Европейския парламент и там
се намира пленарната зала, която се използва за важни разисквания и
гласувания. Посещението включва разглеждане на пленарната зала и
участие в широкообхватна интерактивна презентация относно Европейския
парламент, която е изготвена специално съобразно нуждите на публиката.
Посетителите могат да присъстват на разисквания на живо, ако в момента
се провежда пленарно заседание на Европейския парламент. Посещението
в Страсбург включва посещение на парламентариума „Симон Вейл“, който
предлага динамично и интерактивно запознаване с Европейския парламент.

По време на пленарната сесия:
10—100 участници

1 час и 30 минути—3 часа

Всички 24 езика на Европейския съюз
Кога? понеделник—четвъртък
Минимален срок за предварителна резервация: 8 седмици

Извън пленарната сесия:
20-100 души

1 час

Всички 24 езика на Европейския съюз (мултимедийни ръководства)
DE, EN, FR (екскурзоводско обслужване)
Кога? понеделник—петък
Минимална предварителна резервация: 2 дни

Парламентариум „Симон Вейл“ — ролева игра
В тази pолева игра ръководството на Европейския съюз се предоставя на
играчите. В ролята си на членове на Европейския парламент те трябва да
разглеждат, разискват и гласуват ново законодателство. Групите участници са
разделени на политически групи и комисии, за да анализират проблемите, да
предлагат промени и да постигат компромиси. По този начин играчите могат да
добият представа за това как се създава европейското законодателство и кои
са ключовите действащи лица. Всички участници получават удостоверение,
подписано от председателя на Европейския парламент. Осигуряват се също така
материали за разбор, за да може преживяното да се анализира в класната стая.
16—32 участници

2 часа и 30 минути

Всички 24 езика на Европейския съюз
Кога? понеделник—петък
Минимален срок за предварителна резервация: 2 седмици

„Евроскола“ (Euroscola)

„Евроскола“ дава възможност на учениците непосредствено да видят как се
вземат решенията в Европейския съюз, в една динамична и многоезична
среда. Европейският парламент кани училища от целия Европейски съюз да
участват в програма, която приключва с еднодневна проява в Страсбург. В
самата заседателна зала на пленарната зала учениците влизат в ролята на член
на Европейския парламент и вземат думата, разискват и гласуват резолюции.
Преди участието си в Страсбург училищата се състезават на национално равнище.
16—18 години
15—24 участници (плюс един учител)
1 ден
(плюс национални конкурси, чиято продължителност е различна за всяка
държава)
Всички 24 езика на Европейския съюз (заключителната проява в
Страсбург е само на EN, FR, DE)
Минимален срок за предварителна резервация: Свържете се с найблизкото до вас бюро за връзка на Европейския парламент

В ЦЯЛА ЕВРОПА
Бюра за връзка на Европейския парламент

Европейският парламент разполага с мрежа от бюра за връзка
в големите градове в целия Европейски съюз. Бюрата организират
дейности и прояви, предоставят учебни материали относно
Европейския съюз, а някои са приютили интерактивните изложби
Europa Experience (Преживяването Европа). Посетете уебсайта за
посетители, за да установите къде е най-близкият до вас офис.

Програма за училища — посланици на ЕП

Програмата за училища — посланици на Европейския парламент, е
образователна мрежа, която повишава осведомеността относно европейското
гражданство и демокрация. Учителите стават старши, а учениците — младши
посланици, и организират дейности, като например информационни пунктове и
прояви за Деня на Европа. Европейският парламент и неговите бюра за връзка
предоставят подкрепа, като организират семинари за учители, предлагат
образователни материали и платформи за комуникация, които помагат на
училищата да установят лесно контакт с членовете на Европейския парламент
и да разберат по-добре работата им. Те също улесняват установяването на
контакти с други европейски училища, участващи в мрежата.
14—18 години

Група(и) ученици плюс учител(и)

Всички 24 езика на Европейския съюз
Свържете се с най-близкото до вас бюро за връзка на Европейския
парламент
Допълнителна информация:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

ОНЛАЙН РЕСУРСИ
Учебни занимания, свързани с Дома на европейската история

На уебсайта на Дома на европейската история са на разположение
онлайн материали за преподаватели и ученици. Материалите допълват
постоянната изложба и са идеални за класната стая, за дома или за
ползване в друг учебен контекст. В материалите се разглеждат основни
теми, като в тях става въпрос за проблемите и се подчертават приликите
между миналото и настоящето. Теми: миграция, права на човека,
идентичност, конфликти и комуникация.
6—18 години

Всички 24 езика на Европейския съюз

Допълнителна информация: www.historia-europa.ep.eu

Мултимедиен център
Мултимедийният център на Европейския парламент включва микс от новини,
видеа с образователна цел и за обща информация. Видеата са достъпни в
множество формати, на или със субтитри на повечето официални езици на
Европейския съюз.
Всички 24 езика на Европейския съюз
За повече информация: www.multimedia.europarl.europa.eu
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Семинари на европейската младеж

„Евроскола“
(Euroscola)

Програма за училища - посланици на ЕП

Работни листовки за занимания
Дом на европейската история

Семинари:
Извън витрината
Дом на европейската история
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Ролева игра
Парламентариум (Брюксел)
Парламентариум „Симон Вейл“ в Страсбург

Посещение на пленарната зала в Брюксел
Посещение на Европейския парламент в Страсбург

ПРАКТИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting
facebook.com/visitEuropeanParliament
@visit_EP
@visit_EP
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