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La Parlamentul European sunt bine-veniți vizitatori de toate vârstele.
Broșura conține informații despre serviciile și materialele disponibile
pentru cadrele didactice, în completarea ofertei standard propusă
vizitatorilor la Bruxelles și la Strasbourg.
Oferta standard de vizită la Bruxelles include trei clădiri: Hemiciclul,
unde au loc dezbaterile și votul, Parlamentariumul, care este centrul
pentru vizitatori al Parlamentului European, și muzeul Casa Istoriei
Europene. La Strasbourg, se propune o vizită combinată la Hemiciclul
Parlamentului European și la Parlamentariumul Simone Veil.
De asemenea, personalul didactic se poate folosi și de rețeaua
Birourilor de legătură ale Parlamentului European din marile orașe
europene. Aceste birouri de informare organizează evenimente și
oferă materiale despre Parlamentul European, iar unele dintre ele
găzduiesc noua expoziție Europa Experience, o expoziție unică, ce
permite vizitatorilor să afle mai multe despre politica europeană
într-un mod interactiv și dinamic.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate informațiile utile
privind vizitarea Parlamentului European, inclusiv referitoare la
rezervări, sunt disponibile online:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRUXELLES
CASA ISTORIEI EUROPENE
Casa Istoriei Europene oferă o viziune asupra întregului continent și
le prezintă vizitatorilor diferite perspective asupra istoriei europene.
Muzeul este un spațiu educativ ideal pentru explorarea trecutului,
prezentului și viitorului Europei într-o manieră plăcută și atractivă.
Program de funcţionare:
luni 13.00-21.00 | marți-vineri 9.00-18.00 | sâmbătă-duminică 10.00-18.00
90 min.

Fișe de lucru pentru activităţi

O serie de fișe de lucru special concepute susțin experiența de învățare a expoziției
permanente. Aceste resurse încurajează elevii să-și pună întrebări legate de istorie, să
o cerceteze și analizeze independent. În grupuri mici, vizitatorii explorează istorisirile
și conținutul muzeului, descoperind în modul lor istoria europeană. Conducătorii
grupurilor se pot folosi de notele explicative de pe tabletele interactive pentru a
ajuta elevii să utilizeze fișele de lucru.
12-18 ani

10-60 de persoane

Expoziția permanentă: 90 min.

DE, EN, FR, NL
Disponibil: zilnic
Termen-limită pentru rezervare: cu două săptămâni înainte

Atelier: Scoase din vitrină

În atelierul Scoase din vitrină, istoria prinde viață. O experiență interactivă îi
așteaptă pe participanți, care vor descoperi unele dintre obiectele fascinante
expuse la Casa Istoriei Europene. Vor ține istoria în palmă, având șansa de a
examina surse primare și secundare, cum ar fi obiecte, fotografii și materiale
sub formă de text.
6-18 ani

10-30 de persoane

90 min.

DE, EN, FR, NL

Disponibil: în fiecare zi
Termen-limită pentru rezervare: cu patru săptămâni înainte

PARLAMENTARIUM
Trăiți experiența Parlamentului European ca niciodată până acum
la Parlamentarium, un concept inovator! Vizitatorii pot descoperi
democrația europeană prin intermediul a diferite elemente
multimedia dinamice, inclusiv o proiecție uimitoare în 360° și o hartă
interactivă gigantică.
Program de funcţionare:
luni 13.00-18.00 | marți-vineri 9.00-18.00 | sâmbătă-duminică 10.00-18.00
90 min.

Joc de roluri

În cadrul Jocului de roluri, participanții fac să funcționeze Uniunea Europeană.
În calitate de deputați în Parlamentul European, ei analizează, dezbat și
votează noi acte legislative. Jucătorii sunt împărțiți în grupuri politice și
comisii pentru a analiza problemele date, a propune modificări și a ajunge la
compromisuri. Participanții au ocazia să descopere singuri cum se elaborează
legislația europeană și care sunt principalii actorii implicați. Toți participanții
primesc o diplomă de participare semnată de președintele Parlamentului
European. De asemenea, dacă doresc să continue experiența în clasă,
grupurilor le poate fi pus la dispoziție un instrument de sinteză.
Peste 14 ani

16-32 de persoane

2,5 ore

Toate cele 24 de limbi ale Uniunii Europene
Disponibil: zilnic
Termen-limită pentru rezervare: cu 12 săptămâni înainte

HEMICICLU
Vizitarea hemiciclului de la Bruxelles
În hemiciclu se reunesc toți cei 705 deputați în Parlamentul European pentru
a participa la cele mai mari și mai importante dezbateri. Grupurile vizitează
tribuna pentru public a hemiciclului, iar în timpul sesiunilor Parlamentului
European pot urmări dezbaterile în direct. De asemenea, vizitatorii participă
la o prezentare interactivă globală despre Parlamentul European, care poate
fi adaptată în funcție de fiecare grup în parte. Se pot aborda, de asemenea,
diferite subiecte de interes dacă le indicați în momentul rezervării.
10-100 de persoane

1,5-3 ore

Toate cele 24 de limbi ale Uniunii Europene
Disponibil: luni-vineri 8.30-18.00
Termen-limită pentru rezervare: cu opt săptămâni înainte

Seminarele tinerilor europeni

În cadrul Seminarelor tinerilor europeni, tineri din întreaga Europă se reunesc
pentru a prezenta, discuta și vota idei cu privire la subiecte de actualitate.
Mai multe grupuri din diferite țări lucrează împreună într-o limbă comună,
vorbită de toți participanții. Pe parcursul zilei, tinerii participă la așa-numitele
laboratoare de idei, în cadrul cărora își dezbat propunerile pentru soluționarea
problemelor în discuție. La final, se votează cea mai bună propunere, care este
apoi discutată cu deputații din Parlamentul European.
16-30 de ani

20-40 de elevi/studenți per grup participant (sunt posibile grupuri

mai mari în funcție de disponibilitate)

o zi

DE, EN, FR

Disponibil: de câteva ori pe an
Termen-limită pentru rezervare: cu opt săptămâni înainte

STRASBOURG
Vizitarea Parlamentului European

Sediul oficial al Parlamentului European este la Strasbourg. Acolo se află
hemiciclul, unde se organizează dezbaterile și procedurile de vot importante.
Vizita include un tur al hemiciclului și participarea la o prezentare interactivă
globală despre Parlamentul European, care este adaptată în funcție de fiecare
grup. Dacă Parlamentul European se reunește în plen, vizitatorii pot avea
ocazia să asiste la o dezbatere în direct. Vizita de la Strasbourg include și
Parlamentariumul Simone Veil, care propune o prezentare dinamică și interactivă
a Parlamentului European.

În timpul sesiunii plenare:
10-100 de persoane

1,5-3 ore

Toate cele 24 de limbi ale Uniunii Europene
Disponibil: luni-joi
Termen-limită pentru rezervare: cu opt săptămâni înainte

În afara sesiunii plenare:
20-100 de persoane

1 oră

Toate cele 24 de limbi ale Uniunii Europene (ghiduri multimedia)
DE, EN, FR (vizite ghidate)
Disponibilitate: luni-vineri
Termen-limită pentru rezervare: 2 zile

Joc de roluri – Parlamentariumul Simone Veil
În cadrul jocului de roluri, participanții fac să funcționeze Uniunea Europeană. În
calitate de deputați în Parlamentul European, ei analizează, dezbat și votează noi
acte legislative. Jucătorii sunt împărțiți în grupuri politice și comisii pentru a analiza
problemele date, a propune modificări și a ajunge la compromisuri. Participanții
au ocazia să descopere singuri cum se elaborează legislația europeană și care sunt
principalii actorii implicați. De asemenea, dacă doresc să continue experiența în clasă,
grupurilor le poate fi pus la dispoziție un instrument de sinteză.
16-32 de persoane

2,5 ore

Toate cele 24 de limbi ale Uniunii Europene
Disponibil: luni-vineri
Termen-limită pentru rezervare: cu două săptămâni înainte

Euroscola

Euroscola le permite elevilor să observe direct procesul decizional al Uniunii
Europene, într-un mediu dinamic și multilingv. Parlamentul European invită
școli din toată Uniunea Europeană să participe la acest program, care se încheie
cu un eveniment de o zi la Strasbourg. Chiar în hemiciclu – sala de dezbateri –
elevii se transformă în deputați în Parlamentul European: iau cuvântul, dezbat
și votează diferite rezoluții. Înainte de a veni la Strasbourg, școlile participă la
competiții naționale.
16-18 ani

15-24 de elevi (plus un profesor)

O zi (plus durata

competițiilor naționale, care variază în funcție de țară)
Toate cele 24 de limbi ale
Uniunii Europene (evenimentul final de la Strasbourg numai în DE, EN, FR)
Disponibil: contactați cel mai apropiat birou de legătură al Parlamentului European

ÎN TOATĂ EUROPA
Birouri de legătură ale Parlamentului European
Parlamentul European dispune de o reţea de birouri de legătură situate în
marile orașe europene. Aceste birouri organizează activităţi și evenimente,
furnizează materiale didactice despre Uniunea Europeană, iar unele dintre
ele găzduiesc o expoziţie interactivă, Europa Experience. Pentru a găsi
biroul cel mai apropiat de dumneavoastră, consultaţi site-ul de internet
destinat vizitatorilor.

Programul „Școli ambasadoare”

Programul „Școli ambasadoare ale Parlamentului European” este o rețea
educațională care promovează cetățenia și democrația europeană. Profesorii
și elevii devin ambasadori seniori sau juniori și organizează activități precum
puncte de informare și evenimente pentru Ziua Europei. Parlamentul
European și birourile sale de legătură acordă sprijin, organizând seminare
pentru personalul didactic, oferind instrumente educaționale și platforme de
comunicare cu ajutorul cărora școlile să poată intra în contact cu deputații din
Parlamentul European și să înțeleagă mai bine activitatea acestora. Sunt, de
asemenea, facilitate contactele cu alte școli europene din această rețea.
14-18 ani

Grup(uri) de cursanți plus profesor(i)

Toate cele 24 de limbi ale Uniunii Europene
Disponibil: contactați cel mai apropiat birou de legătură al Parlamentului European
Informații suplimentare:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

RESURSE ONLINE
Activităţi pedagogice la Casa Istoriei Europene

Pe site-ul de internet al Casei Istoriei Europene, sunt disponibile materiale
didactice online pentru cadrele didactice și pentru elevi. Materialele
completează expoziția permanentă și sunt ideale pentru lucrul în clasă, acasă
sau în alte medii educaționale. Ele acoperă teme majore, abordând diferite
aspecte ale acestora și evidențiind asemănările dintre trecut și prezent. Teme
disponibile: migrația, drepturile omului, identitatea, conflictele și comunicarea.
6-18 ani

Toate cele 24 de limbi ale Uniunii Europene

Informații suplimentare: www.historia-europa.ep.eu

Centrul multimedia
Centrul multimedia al Parlamentului European include o serie de știri, videoclipuri
de suport și educaționale. Videoclipurile sunt disponibile în mai multe formate, atât
în, cât și cu subtitrare în majoritatea limbilor oficiale ale Uniunii Europene.
Toate cele 24 de limbi ale Uniunii Europene
Mai multe informații: www.multimedia.europarl.europa.eu
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