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EDUKACIJA
UČENJE
I

U EUROPSKOM PARLAMENTU

BESPLATNO

Europski parlament otvoren je posjetiteljima svih dobnih skupina.
U ovoj brošuri pronaći ćete informacije o uslugama i nastavnom
gradivu koji su na raspolaganju edukatorima u okviru standardne
ponude za posjetitelje u Bruxellesu i Strasbourgu.
U Bruxellesu standardna ponuda uključuje tri lokacije: Vijećnicu, za
rasprave i glasovanje, centar za posjetitelje Parlamentarij i muzej
Kuća europske povijesti. U Strasbourgu posjetitelji mogu obići zajedno
Vijećnicu i Parlamentarij Simone Veil.
Edukatori se također mogu obratiti informacijskim uredima Europskog
parlamenta u većim gradovima diljem Europe. Ti uredi organiziraju
događanja i nude građu o Europskom parlamentu, a neki su domaćini
najnovijoj jedinstvenoj izložbi Europa Experience, gdje se posjetitelji
mogu interaktivno i dinamično informirati o europskoj politici.
Ako nije drugačije navedeno, sve informacije o posjetu Europskom
parlamentu, uključujući i one o rezervacijama, mogu se pronaći na
našim internetskim stranicama
www.europarl.europa.eu/visiting

BRUXELLES
KUĆA EUROPSKE POVIJESTI
Kuća europske povijesti predstavlja europski kontinent u cjelini i
istodobno prikazuje posjetiteljima različite poglede na europsku
povijest. Muzej je idealno mjesto gdje možete na zanimljiv i ugodan
način naučiti o europskoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Radno vrijeme:
ponedjeljkom 13.00–21.00 | od utorka do petka 9.00–18.00 | subotom
i nedjeljom 10.00–18.00
90 minuta

Radni listovi

Posebno osmišljeni radni listovi pomažu u učenju pri obilasku stalnog postava.
Ta građa potiče učenike samostalno spoznavati, istraživati i analizirati povijest. U
malim skupinama posjetitelji se mogu udubiti u priče i sadržaj muzeja te sami učiti
o europskoj povijesti. Voditelji skupina mogu se koristiti smjernicama da bi pomogli
učenicima u rješavanju radnih listova.
12–18 godina

10–60 osoba

Stalni izložbeni postav: 90 minuta

DE, EN, FR, NL
Raspoloživost: svaki dan
Rezervirati unaprijed najmanje: 2 tjedna

Radionica Izvan vitrina

Povijest oživljava u radionici Izvan vitrina. Sudionike čeka praktično iskustvo u
kojem će otkriti neke od fascinantnih izložaka u Kući europske povijesti. Mogu
pregledati primarne i sekundarne izvore, uključujući predmete, fotografije i
pisanu građu te tako držati povijest na dlanu.
6–18 godina

10–30 osoba

90 minuta

Raspoloživost: svaki dan
Rezervirati unaprijed najmanje: 4 tjedna

DE, EN, FR, NL

PARLAMENTARIJ
Doživite Europski parlament kao nikada do sada u inovativnom
Parlamentariju. Dinamični multimedijski zasloni, kao i kino
od 360 stupnjeva te golemi interaktivni zemljovid omogućuju
posjetiteljima upoznavanje s europskom demokracijom.
Radno vrijeme:
ponedjeljkom 13.00–18.00 | od utorka do petka 9.00–18.00 | subotom
i nedjeljom 10.00–18.00
90 minuta

Igra uloga

Sudionici u igri uloga izmjenjuju se u upravljanju Europskom unijom. Kao
zastupnici u Europskom parlamentu moraju proučavati novo zakonodavstvo te
o njemu raspravljati i glasovati. Skupine su podijeljene u klubove zastupnika i
odbore da bi analizirale pitanja, predlagale izmjene i pronalazile kompromise.
Sudionici mogu saznati kako nastaje europsko zakonodavstvo i tko su glavni
dionici. Svi sudionici dobivaju potvrdu koju je potpisao predsjednik Europskog
parlamenta. Na raspolaganju su i upute za sastavljanje izvješća s pomoću
kojih se poslije u učionici može raspravljati o naučenome.
Od 14 godina naviše

16–32 osobe

Sva 24 jezika Europske unije
Raspoloživost: svaki dan
Rezervirati unaprijed najmanje: 12 tjedana

2 i pol sata

VIJEĆNICA
Posjet Vijećnici u Bruxellesu
Vijećnica može primiti svih 705 zastupnika u Europskom parlamentu i tu se
održavaju najvažnije rasprave s najviše sudionika. Skupine posjećuju galeriju
za posjetitelje u Vijećnici i mogu uživo prisustvovati raspravama ako je u tijeku
sjednica Europskog parlamenta. Skupine također mogu prisustvovati opsežnoj
interaktivnoj prezentaciji Europskog parlamenta koja se može prilagoditi publici.
Pritom se mogu obraditi teme koje zanimaju posjetitelje ako se navedu pri
rezervaciji.
10–100 osoba

1 i pol do 3 sata

Sva 24 jezika Europske unije
Raspoloživost: od ponedjeljka do petka 8.30–18.00
Rezervirati unaprijed najmanje: 8 tjedana

Europski seminari za mlade

Na Europskim seminarima za mlade okupljaju se mladi iz cijele Europe da bi
predstavili svoje ideje o nekoj aktualnoj temi te o njoj raspravljali i glasovali. Više
skupina iz raznih zemalja surađuje na jeziku koji govore svi sudionici. Tijekom
dana se u laboratorijima ideja raspravlja o njihovim prijedlozima za rješenje
problema. Na kraju dana održava se konačno glasovanje o najboljem prijedlogu,
o kojem se tada raspravlja sa zastupnicima u Europskom parlamentu.
16–30 godina
određenim uvjetima)

20–40 po školskoj skupini (veće su skupine moguće pod
1 dan

DE, EN, FR

Raspoloživost: nekoliko puta godišnje
Rezervirati unaprijed najmanje: 8 tjedana

STRASBOURG
Posjet Europskom parlamentu

Strasbourg je službeno sjedište Europskog parlamenta te se ondje nalazi
Vijećnica za važne rasprave i glasovanja. Posjet uključuje obilazak Vijećnice i
sudjelovanje u opsežnom interaktivnom predstavljanju Europskog parlamenta,
prilagođenome publici. Ako Europski parlament zasjeda, posjetitelji mogu
pratiti raspravu uživo. Posjet Strasbourgu uključuje obilazak Parlamentarija
Simone Veil, koji nudi dinamičan i interaktivan uvod u Europski parlament.

Tjekom plenarne sjednice:
10–100 osoba

1 i pol do 3 sata

Sva 24 jezika Europske unije
Raspoloživost: od ponedjeljka do četvrtka
Rezervirati unaprijed najmanje: 8 tjedana

Izvan plenarne sjednice:
20-100 osoba

1 sat

Multimediajalni vodiči dostupni na sva 24 jezika Europske unije.
DE, EN, FR (vođeni obilasci)
Dostupnost: ponedjeljak- petak
Rezervirati unaprijed najmanje: 2 dana

Parlamentarij Simone Veil – igra uloga
Sudionici u igri uloga izmjenjuju se u upravljanju Europskom unijom. Kao
zastupnici u Europskom parlamentu, moraju proučavati novo zakonodavstvo
te o njemu raspravljati i glasovati. Skupine su podijeljene u klubove zastupnika
i odbore radi analize pitanja, prijedloga izmjena i pronalaženja kompromisa.
Sudionici mogu sami vidjeti kako nastaje europsko zakonodavstvo i tko su
pritom glavni dionici. Na raspolaganju su i upute za sastavljanje izvješća, s
pomoću kojih se poslije u učionici može raspravljati o naučenome.
16–32 osobe

2 i pol sata

Sva 24 jezika Europske unije
Raspoloživost: od ponedjeljka do petka
Rezervirati unaprijed najmanje: 2 tjedna

Euroscola

Euroscola učenicima omogućuje iz prve ruke u dinamičnom i višejezičnom
okruženju saznati kako se donose odluke u Europskoj uniji. Europski parlament
poziva škole iz cijele Europske unije na sudjelovanje u programu koji završava
jednodnevnim događanjem u Strasbourgu. U Vijećnici učenici preuzimaju uloge
zastupnika u Europskom parlamentu i javljaju se za riječ, raspravljaju i glasuju
o rezolucijama. Prije putovanja u Strasbourg škole sudjeluju na nacionalnim
natjecanjima.
16–18 godina

15–24 učenika (uz jednog nastavnika)

1 dan

(uz nacionalna natjecanja čije se trajanje razlikuje od države do države)
Sva 24 jezika Europske unije (završno događanje u Strasbourgu
samo na DE, EN, FR)
Raspoloživost: obratite se najbližem uredu za vezu Europskog parlamenta

DILJEM EUROPE
Uredi za vezu Europskog parlamenta
Europski parlament ima mrežu ureda za vezu u većim gradovima Europske
unije. Uredi organiziraju aktivnosti i događanja, nude nastavno gradivo
o Europskoj uniji, a neki imaju i interaktivnu izložbu Europa Experience.
Na internetskim stranicama za posjetitelje možete saznati gdje se nalazi
vama najbliži ured.

Program Škola ambasadora

Program Škola ambasadora Europskog parlamenta obrazovna je mreža koja
podiže razinu osviještenosti o europskom građanstvu i demokraciji. Nastavnici
postaju viši, a učenici mlađi ambasadori i organiziraju aktivnosti, kao što su
informativni punktovi i događanja za Dan Europe. Europski parlament i njegovi
informacijski uredi nude potporu u obliku seminara za nastavnike, nastavnoga
gradiva i komunikacijskih platformi preko kojih je školama lako stupiti u kontakt
sa zastupnicima u Europskom parlamentu i razumjeti njihov rad. Također
pomažu pri uspostavi kontakta s drugim školama u toj mreži.
14–18 godina

Skupine učenika s učiteljima

Sva 24 jezika Europske unije
Raspoloživost: obratite se najbližem uredu za vezu Europskog parlamenta
Više informacija:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

INTERNETSKI IZVORI
Razredne aktivnosti za Kuću europske povijesti

Na internetskim stranicama Kuće europske povijesti dostupno je internetsko
gradivo za učitelje i učenike, kao dopuna stalnom postavu. Primjereno je
za nastavu u razredu, kod kuće ili u drugoj okolini za učenje. U izvorima su
predstavljene glavne teme, koje su podrobnije prikazane, i ističu se paralele
između prošlosti i sadašnjosti. Dostupne su teme: migracije, ljudska prava,
identitet, sukobi i komunikacija.
6–18 godina

Sva 24 jezika Europske unije

Više informacija: www.historia-europa.ep.eu

Multimedijski centar
Multimedijski centar Europskog parlamenta objavljuje vijesti te informacijske i
obrazovne videosadržaje. Sadržaji su dostupni u više formata, te na većini službenih
jezika Europske unije ili s titlovima.
Sva 24 jezika Europske unije
Više informacija: http://www.multimedia.europarl.europa.eu
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PRAKTIČNE
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visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting
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