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AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN

INGYENES

Az Európai Parlament minden korosztályt szeretettel fogad.
Ebben az ismertetőben az oktatók számára rendelkezésre álló, az
általános brüsszeli és strasbourgi látogatói kínálatot kiegészítő
szolgáltatásokkal és segédanyagokkal kapcsolatos információkat
talál.
Brüsszelben az általános kínálat három helyszínt foglal magában: az
üléstermet, ahol a vitákat és a szavazásokat tartják, a Parlamentárium
látogatóközpontot és az Európai Történelem Háza múzeumot.
Strasbourgban a látogatók kombinált látogatás keretében tekinthetik
meg az üléstermet és a Simone Veil parlamentáriumot.
Az oktatók a nagyobb európai városokban az Európai Parlament
kapcsolattartó irodáinak hálózatát is igénybe vehetik. Ezek az irodák
az Európai Parlamenttel kapcsolatos dokumentációt bocsátanak
rendelkezésre és rendezvényeket szerveznek, melyek egy része
a vadonatúj „Európa-élmény” (Europa Experience) elnevezésű,
egyedülálló kiállítást is magában foglalja, melynek során a látogatók
interaktív és dinamikus keretek között ismerkedhetnek meg az
európai politikával.
Hacsak másképp nem jelezzük, az európai parlamenti látogatással és
időpontfoglalással kapcsolatos valamennyi információ a következő
honlapon érhető el:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRÜSSZEL
AZ EURÓPAI TÖRTÉNELEM HÁZA
Az Európai Történelem Háza földrészünk egészét veszi górcső alá és a
látogatóknak különböző nézőpontokból mutatja be Európa történelmét.
A múzeum ideális tanulótér Európa múltjának, jelenének és jövőjének
lebilincselő és élvezetes felfedezéséhez.
Nyitvatartás:
hétfőn 13.00–21.00 | keddtől péntekig 9.00–18.00 | szombaton és
vasárnap 10.00–18.00
90 perc

Tevékenységi feladatlapok

A tanulási élményt speciálisan összeállított feladatlapok segítik az állandó kiállításon.
E segédanyagok arra ösztönzik a diákokat, hogy elmélyedjenek a történelemben,
önálló kérdéseket tegyenek fel és elemzéseket végezzenek. Kis csoportokban
dolgozva a látogatók mélységében megismerik a múzeum történeteit és
tartalmát, és így saját maguk fedezhetik fel az európai történelemmel kapcsolatos
információkat. A tájékoztató feljegyzésekkel a csoportvezetők segíteni tudnak a
diákoknak a feladatlapok használatában.
12–18 év

10–60 fő

Állandó kiállítás: 90 perc

DE, EN, FR, NL
Elérhetőség: naponta
Előzetes foglalás: legalább két héttel előtte

Workshop: Tárgyak a vitrinből

A Tárgyak a vitrinből elnevezésű workshop során megelevenedik a történelem.
A résztvevők interaktív módon felfedezhetik az Európai Történelem Házában
látható lenyűgöző kiállítási tárgyak némelyikét. Az elsődleges és másodlagos
források, köztük tárgyak, fényképek és szövegek vizsgálatakor a résztvevők
tenyerükön tartják a történelmet.
6–18 év

10–30 fő

90 perc

Elérhetőség: minden nap
Előzetes foglalás: legalább 4 héttel előtte

DE, EN, FR, NL

PARLAMENTÁRIUM
A Parlamentáriumban soha nem látott újszerű megközelítésben lehet
felfedezni az Európai Parlamentet. A látogatók dinamikus multimédiás
kijelzőkön, többek között egy elképesztő 360°-os moziteremben és egy
hatalmas interaktív térképen ismerhetik meg az európai demokráciát.
Nyitvatartás:
hétfőn 13.00–18.00 | keddtől péntekig 9.00–18.00 | szombaton és
vasárnap 10.00–18.00
90 perc

Szerepjáték

A Szerepjátékban a játékosok felváltva vesznek részt az Európai Unió
irányításában. Az Európai Parlament képviselőjeként megvizsgálják
az új jogszabályokat, és azokról vitáznak és szavaznak. A csoportokat
képviselőcsoportokra és bizottságokra osztják, így elemzik a politikai
kérdéseket, amelyekhez módosításokat javasolnak és végül kompromisszumot
találnak. A játékosok saját szemükkel látják, hogyan születnek az európai
jogszabályok és kik a főbb szereplők. Minden résztvevő az Európai Parlament
elnöke által aláírt bizonyítványt kap. Külön eszköz áll rendelkezésre a gyűjtött
tapasztalatok osztályteremben való megbeszélésére.
14 év felett

16–32 fő

2,5 óra

Az Európai Unió 24 nyelve
Elérhetőség: naponta
Előzetes foglalás: legalább 12 héttel előtte

ÜLÉSTEREM
Látogatás a brüsszeli ülésteremben
Az Európai Parlament 705 képviselőjének helyet adó ülésteremben zajlanak a
legátfogóbb és legfontosabb viták. Ha az Európai Parlament éppen ülésezik,
a látogatócsoportok az ülésterem tribünjéről követhetik a vitát. Az Európai
Parlamentet sokoldalúan bemutató interaktív anyag a célközönség igényeinek
megfelelően alakítható. A csoportot érdeklő konkrét témákat is figyelembe lehet
venni, amennyiben ezt a foglaláskor jelzik.
10–100 fő

1,5–3 óra

Az Európai Unió 24 nyelve
Elérhetőség: hétfőtől péntekig 8.30–18.00
Előzetes foglalás: legalább 8 héttel előtte

Európai Ifjúsági Szemináriumok

Az Európai Ifjúsági Szemináriumokra Európa minden részéből érkeznek fiatalok,
hogy bemutassák, megvitassák és megszavazzák egy aktuális témakörrel
kapcsolatos elképzeléseiket. A különböző országokból érkező csoportok együtt
dolgoznak, és a résztvevők mindegyike által beszélt nyelven kommunikálnak.
A nap folyamán ötletbörzéken vitáznak egy-egy probléma megoldására
vonatkozó elképzeléseikről. A nap lezárásaként megszavazzák a legjobb
javaslatot, amelyet aztán megbeszélnek az európai parlamenti képviselőkkel.
16–30 év
helyfüggő)

Iskolai csoportonként 20–40 fő (nagyobb csoportok esetén
1 nap

DE, EN, FR

Elérhetőség: évente több alkalommal
Előzetes foglalás: legalább 8 héttel előtte

STRASBOURG
Az Európai Parlament látogatása

Strasbourg az Európai Parlament hivatalos székhelye, az itteni ülésteremben
fontos vitákra és szavazásokra kerül sor. A látogatás nemcsak az ülésterem
megtekintését foglalja magában, hanem az Európai Parlament átfogó,
interaktív és a célközönség igényeinek megfelelően kialakított bemutatásán
való részvételt is. Ha az Európai Parlament éppen ülésezik, a látogatók a
helyszínen követhetik a vitát. A strasbourgi látogatás során a Simone Veil
parlamentárium megtekintésére is lehetőség van, ahol a Parlament dinamikus
és aktív bemutatására kerül sor.

A plenáris ülésen:
10–100 fő

1,5–3 óra

Az Európai Unió 24 nyelve
Elérhetőség: hétfőtől csütörtökig
Előzetes foglalás: legalább 8 héttel előtte

A plenáris üléseken kívül:
20–100 fő

1 óra

Multimédiás segédletek az Európai Unió 24 nyelvén
DE, EN, FR / Német, angol és francia nyelvű tárlatvezetés
Elérhetőség: hétfőtől péntekig
Előzetes foglalás: legalább 2 nappal előtte

Szerepjáték (Simone Veil parlamentárium)
A Szerepjátékban a játékosok felváltva vesznek részt az Európai Unió irányításában.
Az Európai Parlament képviselőjeként megvizsgálják az új jogszabályokat, és azokról
vitáznak és szavaznak. A csoportokat képviselőcsoportokra és bizottságokra osztják,
így elemzik a politikai kérdéseket, amelyekhez módosításokat javasolnak és végül
kompromisszumot találnak. A játékosok saját szemükkel látják, hogyan születnek
az európai jogszabályok és kik a főbb szereplők. Külön eszköz áll rendelkezésre a
gyűjtött tapasztalatok osztályteremben való megbeszélésére.
16–32 fő

2,5 óra

Az Európai Unió 24 nyelve
Elérhetőség: hétfőtől péntekig
Előzetes foglalás: legalább 2 héttel előtte

Euroscola

Az Euroscola lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy dinamikus és
többnyelvű környezetben megismerkedjenek az Európai Unió döntéshozatali
mechanizmusával. Az Európai Parlament az Európai Unió legkülönbözőbb
részein található iskolákat kér fel arra, hogy vegyenek részt a programban,
amelynek csúcspontja egy egynapos strasbourgi esemény. Az ülésteremben a
diákok egy parlamenti képviselő bőrébe bújva felszólalhatnak, vitázhatnak és
állásfoglalásokat szavazhatnak meg. A strasbourgi út előtt az iskolák először
nemzeti versenyen vesznek részt.
16–18 év

15–24 fő (+1 tanár)

időtartama országonként változó)

1 nap (+ a nemzeti versenyek, melyek

Az Európai Unió 24 nyelve (a záró strasbourgi

esemény csak DE, EN, FR nyelveken)
Elérhetőség: lépjen kapcsolatba a legközelebbi kapcsolattartó irodával

EURÓPA-SZERTE
Az Európai Parlament kapcsolattartó irodái
Az Európai Parlament a nagyobb európai városokban kiépítette
kapcsolattartó irodáinak hálózatát. Ezek az irodák tevékenységeket és
rendezvényeket szerveznek, valamint az Európai Unióval kapcsolatos
oktatási anyagokat bocsátanak rendelkezésre, néhányuk pedig interaktív
„Európa-élmény” (Europa Experience) kiállításokat mutat be. A látogatói
honlapon megtalálja az Önhöz legközelebb eső tájékoztatási irodát.

Nagykövetiskola-program

Az Európai Parlament nagykövetiskola-programja az európai polgárság és
a demokrácia fokozott tudatosítására irányuló oktatási hálózat. A tanárok
szenior nagykövetekként, a diákok pedig junior nagykövetekként információs
pontokat és az Európa-nap alkalmából tevékenységeket szerveznek. Az Európai
Parlament és kapcsolattartó irodái tanári szemináriumok, oktatási eszközök és
kommunikációs platformok révén támogatást nyújtanak, hogy megkönnyítsék
az iskolák számára a parlamenti képviselőkkel való kapcsolatfelvételt és
munkájuk jobb megértését, továbbá megkönnyítik a kapcsolattartást a
hálózatban részt vevő többi iskolával.
14–18 év

Diákcsoport(ok) és tanár(ok)

Az Európai Unió 24 nyelve
Elérhetőség: lépjen kapcsolatba a legközelebbi kapcsolattartó irodával
További információ:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

ONLINE
SEGÉDANYAGOK
Az Európai Történelem Háza – osztálytermi tevékenységek

A tanárok és a diákok számára készült online segédanyagok az Európai
Történelem Háza weboldalán érhetők el. Az anyag kiegészíti az állandó kiállítást
és osztálytermi, otthoni vagy más oktatási környezetben jól felhasználható.
A segédanyagok felölelik a fő témaköröket, kérdéseket vetnek fel, valamint
kiemelik a múlt és a jelen közötti hasonlóságokat. Rendelkezésre álló
témakörök: migráció, emberi jogok, identitás, konfliktus, kommunikáció.
6–18 év

Az Európai Unió 24 nyelve

További információ: www.historia-europa.ep.eu

Multimédia-központ
Az Európai Parlament multimédia-központja híreket, háttéranyagokat és oktatási
videókat tartalmaz. A videók többfelé formátumban is elérhetőek, legtöbbjük az
Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén, vagy pedig feliratozva.
Az Európai Unió 24 hivatalos nyelve
További információ: www.europarltv.europa.eu/home
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