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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδέχεται επισκέπτες κάθε ηλικίας. Στο 
φυλλάδιο αυτό, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και 
τα μέσα που τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών και πλαισιώνουν 
μια απλή επίσκεψη στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.

Στις Βρυξέλλες, η απλή επίσκεψη περιλαμβάνει τρία κτίρια: το 
Ημικύκλιο, που χρησιμοποιείται για τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες, 
το κέντρο επισκεπτών που το έχουμε ονομάσει Parlamentarium 
(Παρλαμεντάριουμ) και το μουσείο που το έχουμε ονομάσει Σπίτι της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Στο Στρασβούργο, οι επισκέπτες μπορούν να 
δουν το Ημικύκλιο και το Parlamentarium Simone Veil σε μία επίσκεψη.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το δίκτυο των 
γραφείων συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκονται 
σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Τα γραφεία διοργανώνουν 
εκδηλώσεις και παρέχουν υλικό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ενώ κάποια από αυτά διαθέτουν και την Europa Experience, μια 
μοναδική έκθεση που δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την ευρωπαϊκή πολιτική με 
διαδραστικό και δυναμικό τρόπο.

Εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, μπορείτε να βρείτε όλες 
τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο γίνονται 
οι κρατήσεις, στον ιστότοπό μας:  

www.europarl.europa.eu/visiting

http://www.europarl.europa.eu/visiting


ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας βλέπει την Ευρώπη σαν ένα σύνολο 
και παρουσιάζει στους επισκέπτες διαφορετικές όψεις της ιστορίας 
της. Το μουσείο είναι ένας ιδανικός χώρος μάθησης όπου μπορεί 
να εξερευνήσει κανείς το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της  
Ευρώπης με συμμετοχικούς και ευχάριστους τρόπους.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα 13:00 - 21:00   |   Τρίτη έως Παρασκευή 9:00 - 18:00   |   Σάββατο - 
Κυριακή 10:00 - 18:00

90 λεπτά 

Ασκήσεις

Ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις υποστηρίζουν τη μαθησιακή εμπειρία στη μόνιμη 
έκθεση. Τα εργαλεία αυτά ενθαρρύνουν τους μαθητές να διερευνήσουν, να εξετάσουν 
και να αναλύσουν ιστορικά γεγονότα με ανεξάρτητο τρόπο. Χωρισμένοι σε μικρές 
ομάδες, οι επισκέπτες εξερευνούν σε βάθος τις εξιστορήσεις και το υλικό του 
μουσείου και μαθαίνουν μόνοι τους την ιστορία της Ευρώπης. Οι επικεφαλής των 
ομάδων μπορούν να χρησιμοποιούν κατευθυντήριες σημειώσεις για να βοηθούν τους 
μαθητές στις ασκήσεις. 

12-18 ετών  10-60 άτομα  Μόνιμη έκθεση: 90 λεπτά  

DE, EN, FR, NL

Διαθεσιμότητα: Καθημερινά

Κράτηση: Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία άφιξης



Εργαστήριο: Από τη βιτρίνα 

Στο εργαστήριο Από τη βιτρίνα η ιστορία ζωντανεύει. Οι συμμετέχοντες θα 
ανακαλύψουν με διαδραστικό τρόπο κάποια από τα συναρπαστικά εκθέματα 
που βρίσκονται στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Θα κρατήσουν την ιστορία 
στην παλάμη τους μελετώντας πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, όπως 
αντικείμενα, φωτογραφίες και κείμενα.

6-18 ετών  10-30 άτομα 90 λεπτά DE, EN, FR, NL    

Διαθεσιμότητα: Καθημερινά

Κράτηση: Τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία άφιξης



PARLAMENTARIUM
Δείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μια νέα οπτική γωνία στο 
πρωτοποριακής σύλληψης Parlamentarium. Δυναμικά πολυμέσα,  
που περιλαμβάνουν μια εκπληκτική κινηματογραφική οθόνη 360° και 
έναν γιγαντιαίο διαδραστικό χάρτη, επιτρέπουν στους επισκέπτες να 
ανακαλύψουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα 13:00 - 18:00   |   Τρίτη έως Παρασκευή 9:00 - 18:00   |   Σάββατο - 
Κυριακή 10:00 - 18:00

90 λεπτά



Παιχνίδι ρόλων

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το Παιχνίδι ρόλων δοκιμάζουν με τη σειρά να διευθύνουν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να 
μελετήσουν, να συζητήσουν και να ψηφίσουν νέα νομοθεσία. Χωρίζονται σε πολιτικές 
ομάδες και επιτροπές για να αναλύσουν τα προβλήματα, να προτείνουν αλλαγές 
και να καταλήξουν σε συμβιβασμούς. Έτσι, οι παίκτες βλέπουν πώς θεσπίζεται η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες της διαδικασίας αυτής. 
Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν στο τέλος πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από  
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει επίσης ένα ενημερωτικό  
εργαλείο για να τους βοηθήσει να αναλύσουν στην αίθουσα διδασκαλίας την εμπειρία 
που έζησαν.

Από 14 ετών και πάνω  16-32 άτομα  2½ ώρες 

Και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Διαθεσιμότητα: Καθημερινά

Κράτηση: Τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία άφιξης



ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ

Επίσκεψη στο Ημικύκλιο

Το Ημικύκλιο χρησιμοποιείται από τους 705 βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τις πιο μεγάλες και σημαντικές συζητήσεις. Οι ομάδες επισκεπτών 
έχουν πρόσβαση στο θεωρείο του Ημικυκλίου και μπορούν να παρακολουθήσουν 
τις συζητήσεις ζωντανά, αν συνεδριάζει εκείνη την ώρα η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Επιπλέον, στις ομάδες γίνεται εκτενής διαδραστική παρουσίαση σχετικά 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται. Μπορούν επίσης να συζητηθούν συγκεκριμένα θέματα αν 
αυτό ζητηθεί κατά την κράτηση.

10-100 άτομα  1½ - 3 ώρες  

Και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 - 18:00

Κράτηση: Τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία άφιξης

Ευρωπαϊκά Σεμινάρια για τη Νεολαία

Τα Ευρωπαϊκά Σεμινάρια για τη Νεολαία φέρνουν κοντά νέους από όλη την Ευρώπη για 
να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να ψηφίσουν την καλύτερη ιδέα σχετικά με ένα 
θέμα της επικαιρότητας. Ομάδες από διαφορετικές χώρες συνεργάζονται σε μια κοινή 
γλώσσα που ομιλείται από όλους τους συμμετέχοντες. Οι ιδέες τους για την επίλυση 
των προβλημάτων συζητιούνται στο πλαίσιο εργαστηρίων. Η ημέρα ολοκληρώνεται 
με μια τελική ψηφοφορία για την καλύτερη πρόταση, η οποία στη συνέχεια συζητείται 
με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

16-30 ετών  20-40 ανά σχολική ομάδα (μεγαλύτερες ομάδες ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα) 1 ημέρα  DE, EN, FR

Διαθεσιμότητα: Αρκετές φορές τον χρόνο

Κράτηση: Τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία άφιξης



ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Στρασβούργο είναι η επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί 
βρίσκεται το Ημικύκλιο, το οποίο χρησιμοποιείται για σημαντικές συζητήσεις και 
ψηφοφορίες. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν το Ημικύκλιο και να συμμετάσχουν 
σε μια εκτενή διαδραστική παρουσίαση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
η οποία μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. 
Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε σύνοδο, οι επισκέπτες μπορούν 
να παρακολουθήσουν μια συζήτηση ζωντανά. Η επίσκεψη στο Στρασβούργο 
περιλαμβάνει και το Parlamentarium Simone Veil, το οποίο προσφέρει μια 
δυναμική και διαδραστική εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τις συνόδους ολομέλειας:

10-100 άτομα  1½ - 3 ώρες 

Και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα έως Πέμπτη

Κράτηση: Τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία άφιξης

Εκτός των συνόδων ολομέλειας:

20-100 άτομα  1 ώρα 

Και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πολυμεσικοί οδηγοί) 

DE, EN, FR (ξεναγήσεις)

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή

Κράτηση: Τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης



Παιχνίδι ρόλων του Parlamentarium Simone Veil

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το Παιχνίδι ρόλων δοκιμάζουν, με τη σειρά, να 
διευθύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
πρέπει να μελετήσουν, να συζητήσουν και να ψηφίσουν νέα νομοθεσία. 
Χωρίζονται σε πολιτικές ομάδες και επιτροπές για να αναλύσουν τα προβλήματα, 
να προτείνουν αλλαγές και να καταλήξουν σε συμβιβασμούς. Έτσι, οι παίκτες 
βλέπουν πώς θεσπίζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία και ποιοι είναι οι βασικοί 
παράγοντες της διαδικασίας αυτής. Υπάρχει επίσης ένα ενημερωτικό εργαλείο για  
να τους βοηθήσει να αναλύσουν στην αίθουσα διδασκαλίας την εμπειρία που έζησαν.

16-32 άτομα  2½ ώρες 

Και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Διαθεσιμότητα: Δευτέρα έως Παρασκευή

Κράτηση: Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία άφιξης

Euroscola

Το Euroscola επιτρέπει στους μαθητές να δουν από κοντά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα δυναμικό και πολύγλωσσο περιβάλλον. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σχολεία από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
πάρουν μέρος σε ένα πρόγραμμα που κορυφώνεται με μια μονοήμερη εκδήλωση 
στο Στρασβούργο. Οι μαθητές επισκέπτονται το ίδιο το Ημικύκλιο, μπαίνουν στη 
θέση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παίρνουν τον λόγο, συζητούν 
και ψηφίζουν. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά με τη συμμετοχή των σχολείων σε 
εθνικούς διαγωνισμούς πριν από το ταξίδι τους στο Στρασβούργο.

16-18 ετών  15-24 μαθητές (κι ένας διδάσκων)  1 ημέρα (μαζί όμως με τους 

εθνικούς διαγωνισμούς, η διάρκεια ποικίλλει από χώρα σε χώρα)  Και στις 24 γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η τελική εκδήλωση στο Στρασβούργο μόνο στα DE, EN, FR)

Διαθεσιμότητα: Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο συνδέσμου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Γραφεία συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα δίκτυο γραφείων συνδέσμου σε μεγάλες 
πόλεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα γραφεία διοργανώνουν 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις, παρέχουν διδακτικό υλικό σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και κάποια από αυτά παρουσιάζουν τις διαδραστικές 
εκθέσεις Europa Experience. Επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο για να 
μάθετε πού βρίσκεται το πιο κοντινό σας γραφείο.

Πρόγραμμα «Διπλωματική Ακαδημία»

Το Πρόγραμμα «Διπλωματική Ακαδημία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα 
εκπαιδευτικό δίκτυο που αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή 
του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και τη δημοκρατία. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται 
υψηλόβαθμοι διπλωμάτες και οι μαθητές χαμηλόβαθμοι διπλωμάτες και μαζί 
οργανώνουν δραστηριότητες, όπως σημεία ενημέρωσης και εκδηλώσεις για την 
Ημέρα της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα γραφεία συνδέσμου του 
παρέχουν υποστήριξη με σεμινάρια διδασκόντων, εκπαιδευτικά εργαλεία και 
πλατφόρμες επικοινωνίας που βοηθούν τα σχολεία να έρθουν σε επαφή με βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να κατανοήσουν το έργο τους. Διευκολύνουν 
επίσης επαφές με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία του δικτύου.

14-18 ετών  Ομάδα ή ομάδες μαθητών με διδάσκοντα/-ες  

Και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Διαθεσιμότητα: Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο συνδέσμου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Περισσότερες πληροφορίες:  
www.europarl.europa.eu/atyourservice 
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice
http://www.facebook.com/EPAmbassadorSchools


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 
Σχολικές δραστηριότητες σχετικά με το Σπίτι 
της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Στον ιστότοπο του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας διατίθεται διαδικτυακό 
υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το υλικό λειτουργεί συμπληρωματικά 
με τη μόνιμη έκθεση και είναι ιδανικό για χρήση στην τάξη, στο σπίτι ή σε 
άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Οι πόροι καλύπτουν σημαντικά θέματα, όχι 
μόνο αναλύοντάς τα, αλλά και υπογραμμίζοντας τις ομοιότητες μεταξύ του 
παρελθόντος και του παρόντος. Τα θέματα είναι: μετανάστευση, ανθρώπινα 
δικαιώματα, ταυτότητα, σύγκρουση και επικοινωνία.

6-18 ετών  Και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες πληροφορίες: www.historia-europa.ep.eu

Κέντρο Πολυμέσων

Το Κέντρο Πολυμέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει μια ποικιλία ειδήσεων 
και ιστορικών και εκπαιδευτικών βίντεο. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα σε πολλές μορφές, 
και με υπότιτλους στις περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περισσότερες πληροφορίες: www.multimedia.europarl.europa.eu

http://www.historia-europa.ep.eu
http://www.multimedia.europarl.europa.eu
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