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Euroopa Parlament võtab vastu igas vanuses külastajaid. Sellelt
infolehelt leiate teavet õpetajatele mõeldud teenuste ja materjalide
kohta, mis täiendavad Brüsselis ja Strasbourgis tavapäraselt
pakutavaid külastusvõimalusi.
Brüsselis külastatakse tavaliselt kolme kohta: Euroopa Parlamendi
istungisaali, mida kasutatakse aruteludeks ja hääletusteks,
külastuskeskust Parlamentarium ja muuseumi Euroopa Ajaloo
Maja. Strasbourgis asuvad istungisaal ja Simone Veil’ nimeline
parlamentaarium, mida saab külastada korraga.
Õpetajad võivad kasutada ka Euroopa suuremates linnades paiknevate
Euroopa Parlamendi infobüroode võrgustikku. Infobürood korraldavad
üritusi ja jagavad materjale Euroopa Parlamendi kohta ning mõnes
neist leidub koguni uhiuus Europa Experience – ainulaadne eksponaat,
mille abil saab interaktiivselt ja dünaamiliselt Euroopa poliitikaga
tutvuda.
Kui ei ole teisiti märgitud, leiate kogu teabe Euroopa Parlamendi
külastamise ja külastuste tellimise kohta meie veebisaidilt:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRÜSSEL
EUROOPA AJALOO MAJA
Euroopa Ajaloo Majas vaadeldakse maailmajagu kui tervikut ja
näidatakse Euroopa ajalugu eri vaatenurkadest. Muuseum kujutab
endast suurepärast õppekeskkonda, kus tutvustatakse kaasahaaravalt
Euroopa minevikku, tänapäeva ja tulevikku.
Lahtiolekuajad:
E kl 13.00–21.00 | T–R kl 9.00–18.00 | L ja P kl 10.00–18.00
90 min

Töölehed

Spetsiaalselt koostatud töölehed toetavad püsinäituse õppeprotsessi.
Materjalid suunavad õpilasi ajalugu iseseisvalt uurima ja analüüsima ning
selle kohta küsimusi esitama. Väikestes rühmades töötades tutvutakse
põhjalikult muuseumis talletatud lugude ja ainesega ning avastatakse
nii enda jaoks Euroopa ajalugu. Rühmajuhtide tarbeks on lisatud
juhised, kuidas õpilasi töölehtede kasutamisel abistada.
12–18 aastat

10–60 inimest

DE, EN, FR, NL
Toimumisaeg: iga päev
Minimaalne ettetellimisaeg: 2 nädalat

Püsinäitus: 90 min

Õpikoda „Vitriinist võetud“

Õpikojas „Vitriinist võetud“ ärkab ajalugu ellu. Elamus on tõesti vahetu, sest
mõndagi Euroopa Ajaloo Maja põnevat eksponaati on võimalik oma käega
katsuda. Siin on esmaseid ja teiseseid allikaid, nende seas esemeid, fotosid ja
tekstimaterjale – ajalugu avaneb nagu peopesal.
6–18 aastat

10–30 inimest

Toimumisaeg: iga päev
Minimaalne ettetellimisaeg: 4 nädalat

90 min

DE, EN, FR, NL

PARLAMENTARIUM
Parlamentarium annab ainulaadse pildi Euroopa Parlamendi tööst.
Külastajad õpivad Euroopa demokraatiat tundma dünaamiliste
multimeediaekraanide, sealhulgas võimsa panoraamkino ja
hiiglasliku interaktiivse kaardi abil.
Lahtiolekuajad:
E kl 13.00–18.00 | T–R kl 9.00–18.00 | L ja P kl 10.00–18.00
90 min

Rollimäng

Rollimängus saavad osalejad Euroopa Liidu juhtimist proovida. Euroopa
Parlamendi liikmetena peavad nad uute õigusaktidega tutvuma, neid
arutama ja nende üle hääletama. Rühmad jagunevad fraktsioonideks ja
komisjonideks, kus analüüsitakse teemasid, tehakse muudatusettepanekuid
ja otsitakse kompromisse. Mängijad saavad teada, kuidas käib Euroopa
õigusaktide koostamine ja kes sellest peamiselt osa võtavad. Lõpuks saavad
kõik tunnistuse, millel on Euroopa Parlamendi presidendi allkiri. Saadaval on
ka järelarutelu materjalid, mis võimaldavad kogetut klassis edasi käsitleda.
14+ aastat

16–32 inimest

2,5 tundi

Kõik 24 Euroopa Liidu keelt
Toimumisaeg: iga päev
Minimaalne ettetellimisaeg: 12 nädalat

ISTUNGISAAL
Brüsseli istungisaali külastus
Istungisaalis on kõigil 705 Euroopa Parlamendi liikmel oma istekoht ning siin
toimuvad kõige põhjalikumad ja tähtsamad arutelud. Külastusrühmad viiakse
istungisaali külastajate rõdule ja kui parajasti toimub täiskogu istung, saavad nad
arutelu vahetult jälgida. Samuti tutvustatakse põhjalikult ja interaktiivselt Euroopa
Parlamenti, kusjuures tutvustust on võimalik rühmale sobivaks kohandada.
Võimalik on käsitleda ka erihuvi pakkuvaid teemasid, kui neist külastuse tellimisel
teada antakse.
10–100 inimest

1,5–3 tundi

Kõik 24 Euroopa Liidu keelt
Toimumisaeg: E–R kl 8.30–18.00
Minimaalne ettetellimisaeg: 8 nädalat

Euroopa noorte seminarid

Euroopa noorte seminaridel kohtuvad noored kõikjalt Euroopast, et päevakohastel
teemadel mõtteid avaldada, neid arutada ja nende üle hääletada. Mitu eri
riikidest pärit rühma töötab ühiselt, kasutades keelt, mida kõnelevad kõik
osalejad. Probleemide lahendamiseks välja pakutud mõtteid arutatakse päeva
jooksul mõttelaboris. Päeva lõpus selgitatakse hääletusel välja parim ettepanek,
mida arutatakse seejärel Euroopa Parlamendi liikmetega.
16–30 aastat
olemasolu korral)

20–40 koolirühma kohta (suuremad rühmad kohtade
1 päev

DE, EN, FR

Toimumisaeg: mitu korda aastas
Minimaalne ettetellimisaeg: 8 nädalat

STRASBOURG
Euroopa Parlamendi külastus

Strasbourg on Euroopa Parlamendi ametlik asukoht ning siinset istungisaali
kasutatakse tähtsateks aruteludeks ja hääletusteks. Külalistele näidatakse
istungisaali ja nad osalevad põhjalikus interaktiivses Euroopa Parlamendi
tutvustuses, mis on rühmale sobivaks kohandatud. Kui parajasti toimub
Euroopa Parlamendi istung, saab arutelu ka vahetult jälgida. Strasbourgis
külastatakse ka Simone Veil’ nimelist parlamentaariumi, mis pakub dünaamilist
ja interaktiivset Euroopa Parlamendi tutvustust.

Täiskogu istungite ajal:
10–100 inimest

1,5–3 tundi

„Vitriinist võetud“ Kõik 24 Euroopa Liidu keelt
Toimumisaeg: E–N
Minimaalne ettetellimisaeg: 8 nädalat

Väljaspool täiskogu istungeid:
20–100 inimest

1 tund

Kõik 24 Euroopa Liidu keelt (multimeediagiid)
DE, EN, FR (lektoriga külastus)
Toimumisaeg: E–R
Minimaalne ettetellimisaeg: 2 päeva

Simone Veil’ parlamentaariumi rollimäng
Rollimängus saavad osalejad proovida Euroopa Liidu juhtimist. Euroopa Parlamendi
liikmete rollis tuleb neil uute õigusaktidega tutvuda, neid arutada ja nende üle
hääletada. Rühmad jagunevad fraktsioonideks ja komisjonideks, kus analüüsitakse
teemasid, tehakse muudatusettepanekuid ja otsitakse kompromisse. Mängijad
saavad teada, kuidas käib Euroopa õigusaktide koostamine ja kes sellest peamiselt
osa võtavad. Saadaval on ka järelarutelu materjalid, mis võimaldavad kogetut klassis
edasi käsitleda.
16–32 inimest

2,5 tundi

Kõik 24 Euroopa Liidu keelt
Toimumisaeg: E–R
Minimaalne ettetellimisaeg: 2 nädalat

Euroscola

Euroscola võimaldab õpilastel dünaamilises ja mitmekeelses keskkonnas
vahetult jälgida, kuidas Euroopa Liidus otsuseid tehakse. Euroopa Parlament
kutsub koole kõikjalt Euroopa Liidust osalema programmis, mille haripunkt
on ühepäevane üritus Strasbourgis. Istungisaalis asuvad õpilased Euroopa
Parlamendi liikmete rolli, võtavad sõna, arutavad resolutsioone ja hääletavad
nende üle. Strasbourgi-sõidu õiguse lunastamiseks tuleb huvitatud koolidel
esmalt osaleda üleriigilistel võistlustel.
16–18 aastat

15–24 õpilast (pluss üks õpetaja)

üleriigilised võistlused, mille kestus on riigiti erinev)

1 päev (pluss

Kõik 24 Euroopa Liidu keelt

(Strasbourgi lõppüritus ainult järgmistes keeltes: DE, EN, FR)
Toimumisaeg: küsige täpsemat teavet lähimast Euroopa Parlamendi büroost.

KÕIKJAL EUROOPAS
Euroopa Parlamendi bürood liikmesriikides
Euroopa Parlamendi büroode võrgustik hõlmab Euroopa tähtsamaid linnu.
Bürood korraldavad üritusi ja jagavad õppematerjale Euroopa Liidu kohta.
Mõnes infobüroos paikneb ka interaktiivne eksponaat Europa Experience.
Lähima infobüroo asukoha leiate külastajate veebisaidilt.

Saadikutekooli programm

Euroopa Parlamendi saadikutekooli programm on haridusvõrgustik, kus
kasvatatakse teadlikkust Euroopa kodakondsusest ja demokraatiast. Õpetajatest
saavad vanem- ja õpilastest nooremsaadikud. Korraldatakse mitmesugust
tegevust, nagu teabepunktid ja Euroopa päeva üritused. Euroopa Parlament
ja selle bürood pakuvad abi õpetajate seminaride, õppematerjalide ja
teabevahetusplatvormide näol, mis võimaldavad koolidel kergesti Euroopa
Parlamendi liikmetega kontakti võtta ja nende tööga tutvuda. Samuti
vahendavad infobürood kontakte teiste Euroopa koolidega selles võrgustikus.
14–18 aastat

Õpilaste rühm(ad) pluss õpetaja(d)

Kõik 24 Euroopa Liidu keelt
Toimumisaeg: küsige täpsemat teavet lähimast Euroopa Parlamendi büroost.
Lisateave:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

VEEBIPÕHISED
MATERJALID
Euroopa Ajaloo Maja materjalid klassiruumis kasutamiseks

Õpetajatele ja õpilastele mõeldud veebipõhised materjalid on saadaval Euroopa
Ajaloo Maja veebisaidil. Materjalid täiendavad püsinäitust ning sobivad hästi
klassi, koju või muusse õppekeskkonda. Käsitletakse tähtsamaid teemasid ja
nende eri aspekte ning osutatakse sarnasustele mineviku ja tänapäeva vahel.
Võimalikud teemad: ränne, inimõigused, identiteet, konfliktid ja suhtlus.
6–18 aastat

Kõik 24 Euroopa Liidu keelt

Lisateave: www.historia-europa.ep.eu

Multimeediakeskus
Euroopa Parlamendi multimeediakeskus hõlmab erinevaid uudis-, tausta- ning
harivaid videoid. Videod on saadaval paljudes formaatides ning enamikus Euroopa
Liidu 24 ametlikus keeles või vastavate subtiitritega.
Minimaalne ettetellimisaeg: 2 päeva
Lisateave: www.multimedia.europarl.europa.eu
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