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Europa-Parlamentet er åbent for besøgende i alle aldre. I denne
brochure kan du få mere at vide om faciliteter og materiale, som
er til rådighed for undervisere, og som supplerer det faste tilbud til
besøgende i Bruxelles og Strasbourg.
Et besøg i Bruxelles omfatter traditionelt tre faciliteter: plenarsalen,
der anvendes til debatter og afstemninger, besøgscenteret
Parlamentarium og museet Huset for Europæisk Historie. I Strasbourg
kan besøgende se plenarsalen og Parlamentarium Simone Veil i et
kombineret besøg.
Undervisere kan også drage nytte af netværket af EuropaParlamentets Forbindelseskontorer i større byer rundt omkring
i Europa. Kontorerne tilrettelægger arrangementer og tilbyder
materiale om Europa-Parlamentet, og nogle af dem byder ovenikøbet
på den helt nye Europa Experience, der er en enestående udstilling,
som giver besøgende mulighed for at lære om EU-politik på en
interaktiv og dynamisk måde.
Medmindre andet er anført, kan alle oplysninger om besøg i EuropaParlamentet, herunder bestilling, findes online:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRUXELLES
HUSET FOR EUROPÆISK HISTORIE
Huset for Europæisk Historie ser på verdensdelen som helhed og
præsenterer de besøgende for forskellige perspektiver af Europas
historie. Museet er et ideelt læringssted til at undersøge Europas fortid,
nutid og fremtid på en opslugende og fornøjelig måde.
Åbningstider:
Mandag kl. 13.00-21:00 | Tirsdag-fredag kl. 9.00-18.00 | Lørdag-søndag
kl. 10.00-18.00
90 minutter

Arbejdsark

Særligt udformede arbejdsark understøtter indlæringsprocessen den faste udstilling.
Materialet tilskynder eleverne til selvstændigt at undersøge, stille spørgsmålstegn
ved og analysere historien. I små grupper undersøger de besøgende grundigt
beskrivelserne i og indholdet af museet og lærer dermed på egen hånd om den
europæiske historie. Gruppelederne kan anvende vejledende noter til at hjælpe
eleverne med arbejdsarkene.
12-18 år

10-60 personer

Den faste udstilling: 90 minutter

DE, EN, FR, NL
Tilgængelighed: hver dag
Forudgående reservation (minimum): 2 uger

Workshop: Ud af montren

Historien bliver levende i workshoppen Ud af montren. Der venter deltagerne en
interaktiv oplevelse, mens de undersøger nogle af de interessante genstande
i Huset for Europæisk Historie. De besøgende kan undersøge primært og
sekundært kildemateriale, herunder genstande, fotografier og tekstmateriale,
mens de holder historien i deres egne hænder.
6-18 år

10-30 personer

90 minutter

Tilgængelighed: hver dag
Forudgående reservation (minimum): 4 uger

DE, EN, FR, NL

PARLAMENTARIUM
Oplev Europa-Parlamentet på en helt ny måde i det banebrydende
Parlamentarium. Dynamiske multimedieudstillinger, herunder
en 360°-biograf og et enormt interaktivt kort, giver de besøgende
mulighed for at udforske det europæiske demokrati.
Åbningstider:
Mandag kl. 13.00-18.00 | Tirsdag-fredag kl. 9.00-18.00 | Lørdag-søndag
kl. 10.00-18.00
90 minutter

Rollespil

I rollespillet skiftes deltagerne til at lede Den Europæiske Union. Som medlemmer af Europa-Parlamentet skal de analysere, drøfte og stemme om ny
lovgivning. Grupperne inddeles i politiske grupper og udvalg, hvor de skal
analysere sagerne, foreslå ændringer og finde kompromiser. Deltagerne
oplever selv, hvordan EU-lovgivningen bliver til, og hvem der er de vigtigste
aktører. Alle deltagere modtager et certifikat, som er underskrevet af EuropaParlamentets formand. Der findes også et redskab til sammenfatning, som
kan anvendes til en opfølgning i klasseværelset.
Over 14 år

16-32 personer

2½ time

Alle EU’s 24 officielle sprog
Tilgængelighed: hver dag
Forudgående reservation (minimum): 12 uger

PLENARSALEN
Besøg i plenarsalen
Plenarsalen har plads til alle 705 medlemmer af Europa-Parlamentet og anvendes
til de største og vigtigste debatter. Grupperne får adgang til plenarsalens offentlige
tilskuerpladser og kan overvære debatterne live, hvis Europa-Parlamentet holder
plenarmøde. Grupperne modtager ligeledes en omfattende interaktiv redegørelse
om Europa-Parlamentet, som kan skræddersys til tilhørerne. Emner af særlig
interesse kan også dækkes, hvis de oplyses i forbindelse med reservationen.
10-100 personer

1½-3 timer

Alle EU’s 24 officielle sprog
Tilgængelighed: mandag-fredag kl. 8.30-18.00
Forudgående reservation (minimum): 8 uger

Europæiske ungdomsseminarer

Europæiske ungdomsseminarer samler unge fra hele Europa til at fremlægge,
drøfte og stemme om idéer om et højaktuelt emne. En række grupper fra
forskellige lande samarbejder på et sprog, som alle deltagere behersker. Deres
forslag til løsning af problemer drøftes i løbet af dagen i idélaboratorier. Dagen
slutter med en endelig afstemning om det bedste forslag, som derefter drøftes
med medlemmer af Europa-Parlamentet.
16-30 år
1 dag

20-40 pr. skolegruppe (evt. større grupper, hvis der er plads til det)
DE, EN, FR

Tilgængelighed: flere gange om året
Forudgående reservation (minimum): 8 uger

STRASBOURG
Besøg i Europa-Parlamentet

Strasbourg er Europa-Parlamentets officielle hjemsted og huser plenarsalen,
som anvendes til vigtige debatter og afstemninger. Et besøg omfatter, at man
ser plenarsalen og modtager en omfattende interaktiv redegørelse om EuropaParlamentet, som er skræddersyet til tilhørerne. De besøgende kan muligvis
overvære en debat live, hvis Parlamentet holder plenarmøde. Besøg i Strasbourg
omfatter også Parlamentarium Simone Veil, som byder på en dynamisk og
interaktiv præsentation af Europa-Parlamentet.

Under plenarmødet:
10-100 personer

1½-3 timer

Alle EU’s 24 officielle sprog
Tilgængelighed: mandag-torsdag
Forudgående reservation (minimum): 8 uger

Når der ikke er plenarmøder:
20-100 personer

1 time

Alle 24 EU-sprog (multimedieguides)
DE, EN, FR (guidede ture)
Tilgængelig: mandag-fredag
Bookes senest: 2 dage før

Rollespil i Parlamentarium Simone Veil
I rollespillet skiftes deltagerne til at lede Den Europæiske Union. Som medlemmer
af Europa-Parlamentet skal de analysere, drøfte og stemme om ny lovgivning.
Grupperne inddeles i politiske grupper og udvalg, hvor de skal analysere sagerne,
foreslå ændringer og finde kompromiser. Deltagerne oplever selv, hvordan EUlovgivningen bliver til, og hvem der er de vigtigste aktører. Der findes også et
redskab til sammenfatning, som kan anvendes til en opfølgning i klasseværelset.
16-32 personer

2½ time

Alle EU’s 24 officielle sprog
Tilgængelighed: mandag-fredag
Forudgående reservation (minimum): 2 uger

Euroscola

Euroscola giver eleverne mulighed for at få et førstehåndsindtryk af beslutningstagningen i Den Europæiske Union i et dynamisk og flersproget miljø.
Europa-Parlamentet indbyder skoler fra hele Den Europæiske Union til at
deltage i et program, som kulminerer med et endagsarrangement i Strasbourg.
I Europa-Parlamentets plenarsal foregiver eleverne at være medlemmer af
Europa-Parlamentet, som taler, debatterer og stemmer om beslutninger.
Skolerne begynder med at konkurrere i nationale konkurrencer, inden de rejser
til Strasbourg.
16-18 år

15-24 studerende (plus en lærer)

konkurrencer, hvis varighed er forskellig fra land til land)

1 dag (plus nationale
Alle EU’s 24 officielle

sprog (det afsluttende arrangement i Strasbourg kun på DE, EN, FR)
Tilgængelighed: Kontakt Europa-Parlamentets nærmeste Forbindelseskontor

I HELE EUROPA
Europa-Parlamentets Forbindelseskontorer
Europa-Parlamentet har et netværk af forbindelseskontorer i de større
byer i Den Europæiske Union. Kontorerne tilrettelægger aktiviteter og
arrangementer og udleverer undervisningsmateriale om Den Europæiske
Union, og nogle af dem byder på interaktive Europa Experience-udstillinger.
Find dit nærmeste informationskontor på besøgstjenestens hjemmeside.

Programmet Ambassadørskole

Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole er et uddannelsesnetværk,
som øger bevidstheden om europæisk borgerskab og demokrati. Lærere bliver
seniorambassadører. Elever bliver juniorambassadører og tilrettelægger aktiviteter som informationsstande og arrangementer på Europadagen. EuropaParlamentet og dets Forbindelseskontorer giver støtte i form af seminarer for
lærere, undervisningsmateriale og informationsplatforme, som gør det nemt
for skolerne at komme i kontakt med medlemmer af Europa-Parlamentet for at
lære om deres arbejde. De formidler også kontakt til andre europæiske skoler
i dette netværk.
14-18 år

Gruppe(r) af studerende og lærer(e)

Alle EU’s 24 officielle sprog
Tilgængelighed: Kontakt Europa-Parlamentets nærmeste Forbindelseskontor
Yderligere oplysninger:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

ONLINERESSOURCER
Huset for Europæisk Histories klasseaktiviteter

Der findes onlinemateriale for lærere og elever på Huset for Europæisk Histories hjemmeside. Materialet supplerer den faste udstilling og er ideelt til
brug i klasseværelset, i hjemmet eller i andre undervisningssammenhænge.
Materialet dækker de vigtigste emner og gennemgår dem, samtidig med at
lighederne mellem fortiden og nutiden understreges. Tilgængelige emner
omfatter: migration, menneskerettigheder, identitet, konflikt og kommunikation.
6-18 år

Alle EU’s 24 officielle sprog

Yderligere oplysninger: www.historia-europa.ep.eu

Multimedia center
Europa-Parlamentets mutimedia center omfatter en blanding af nyheds-, baggrundsog undervisningsvideoer. Programmerne er tilgængelige i mange formater samt med
undertekster for de fleste officielle EU-sprog.
Alle EU’s 24 officielle sprog
Yderligere oplysninger: www.multimedia.europarl.europa.eu
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