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VZDELÁVANIE
UČENIE SA
A

V EURÓPSKOM PARLAMENTE

BEZPLATNÉ

Európsky parlament víta návštevníkov v každom veku. V tomto
letáku nájdete informácie o službách a zdrojoch, ktoré sú k dispozícii
pedagógom a ktoré dopĺňajú štandardnú ponuku pre návštevníkov
v Bruseli a Štrasburgu.
Štandardná ponuka v Bruseli zahŕňa tri priestory: rokovaciu sálu,
v ktorej prebiehajú rozpravy a hlasovania, návštevnícke centrum
Parlamentárium a múzeum Dom európskej histórie. V Štrasburgu si
návštevníci môžu v rámci spojenej návštevy pozrieť rokovaciu sálu
a parlamentárium Simone Veilovej.
Pedagógovia môžu takisto využiť sieť styčných kancelárií Európskeho
parlamentu vo veľkých mestách v celej Európe. Tieto kancelárie
organizujú podujatia a poskytujú materiály o Európskom parlamente
a niektoré majú dokonca k dispozícii najnovšiu a jedinečnú výstavu
Europa Experience, ktorá návštevníkov oboznamuje s európskou
politikou interaktívnym a dynamickým spôsobom.
Ak nie je uvedené inak, všetky informácie o návšteve Európskeho
parlamentu vrátane rezervácií sa nachádzajú na našom webovom sídle:
www.europarl.europa.eu/visiting

BRUSEL
DOM EURÓPSKEJ HISTÓRIE
V Dome európskej histórie je prezentovaný kontinent ako celok
a múzeum ponúka návštevníkom rôzne pohľady na históriu Európy.
Múzeum je ideálnym vzdelávacím priestorom, ktorý umožňuje
preskúmanie minulosti, prítomnosti a budúcnosti Európy pútavým
a zábavným spôsobom.
Otváracie hodiny:
pondelok 13.00 – 18.00 h | utorok – piatok 9.00 – 18.00 h | sobota –
nedeľa 10.00 – 18.00 h
90 min.

Pracovné listy

Špeciálne navrhnutý pracovný zošit podporuje vzdelávaciu skúsenosť z trvalej
exhibície. Dávajú študentom podnety, aby samostatne sledovali, skúmali
a analyzovali históriu. Návštevníci v malých skupinách dôkladne skúmajú príbehy
a exponáty múzea a samostatne odhaľujú európsku históriu. Vedúci skupín sa môžu
opierať o pokyny a sprevádzať svojich študentov pri práci s pracovnými listami.
12 – 18 rokov
Dočasná výstava: 45 min.

10 – 60 osôb

Stála výstava: 90 min.

DE, EN, FR, NL

Dostupnosť: každý deň
Rezervácia: min. 2 týždne vopred

Seminár: Mimo vitríny

Na seminári Mimo vitríny ožíva história. Účastníci sa môžu osobne oboznámiť
s celým radom fascinujúcich exponátov Domu európskej histórie. Môžu
preskúmať primárne a sekundárne historické pramene vrátane predmetov,
fotografií či textových materiálov – históriu majú priamo na dlani.
6 – 18 rokov

10 – 30 osôb

90 min.

DE, EN, FR, NL

Dostupnosť: štvrtok 10.00 – 11.30 h a 14.00 – 15.30 h, piatok 10.00 – 11.30 h
Rezervácia: min. 4 týždne vopred

PARLAMENTÁRIUM
V Parlamentáriu zažijete Európsky parlament jedinečným spôsobom.
Návštevníci spoznajú európsku demokraciu prostredníctvom
dynamických multimediálnych výstav vrátane úžasného kina s 360°
projekciou.
Otváracie hodiny:
pondelok 13.00 – 18.00 h | utorok – piatok 9.00 – 18.00 h | sobota –
nedeľa 10.00 – 18.00 h
90 min.

Rolová hra

V rolovej hre sa hráči striedajú pri riadení Európskej únie. Ako poslanci
Európskeho parlamentu si musia naštudovať nové právne predpisy, o ktorých
potom diskutujú a hlasujú. Skupiny sú rozdelené do politických skupín
a výborov, kde analyzujú otázky, navrhujú zmeny a hľadajú kompromisy. Hráči
sami vidia, ako vzniká európske právo a kto sú kľúčoví aktéri. Všetci účastníci
získajú osvedčenie podpísané predsedom Európskeho parlamentu. K dispozícii
je aj súbor pokynov k diskusii, ktorú môžu účastníci viesť neskôr v škole na
vyučovaní.
od 14 rokov

16 – 32 osôb

2,5 hod.

všetkých 24 jazykov EÚ
Dostupnosť: pondelok – piatok (otváracie hodiny pozri na webovej lokalite)
Rezervácia: min. 12 týždňov vopred

ROKOVACIA SÁLA
Rokovacia sála v Bruseli
V rokovacej sále zasadá všetkých 705 poslancov Európskeho parlamentu a sála
sa používa na najväčšie a najdôležitejšie rozpravy. Skupiny v rokovacej sále
navštívia verejnú galériu a ak prebieha plenárna schôdza Európskeho parlamentu,
môžu naživo sledovať rozpravy. Súčasťou prehliadky je aj rozsiahla interaktívna
prezentácia o Európskom parlamente, ktorá sa môže prispôsobiť potrebám
poslucháčov. Návšteva sa môže zamerať aj na témy, ktoré sa uvedú pri rezervácii.
10 – 100 osôb

1,5–3 hod.

všetkých 24 jazykov EÚ
Dostupnosť: pondelok – piatok 8.30 – 18.00 h
Rezervácia: min. 8 týždňov vopred

Európske semináre pre mládež

Na európskych seminároch pre mládež sa stretávajú mladí ľudia z celej Európy,
aby predstavili myšlienky na aktuálnu tému, diskutovali a hlasovali o nich.
Počas aktivity spolupracuje viacero skupín z rôznych krajín v spoločnom jazyku,
ktorý ovládajú všetci zúčastnení. V priebehu dňa diskutujú o nápadoch na
riešenie otázok v laboratóriách nápadov. Deň sa končí záverečným hlasovaním
o najlepšom návrhu, o ktorom potom diskutujú spoločne s poslancami
Európskeho parlamentu.
16 – 30 rokov
voľných miest)

20 – 40 na jednu školskú skupinu (väčšie skupiny podľa
1 deň

EN, FR, DE

Dostupnosť: niekoľkokrát za rok
Rezervácia: min. 8 týždňov vopred

ŠTRASBURG
Návšteva Európskeho parlamentu

Štrasburg je oficiálnym sídlom Európskeho parlamentu a nachádza sa v ňom
rokovacia sála, ktorá slúži na dôležité rozpravy a hlasovania. Návšteva zahŕňa
prehliadku rokovacej sály a účasť na rozsiahlej interaktívnej prezentácii
o Európskom parlamente, ktorá je upravená podľa potrieb poslucháčov. Ak
práve prebieha zasadnutie Európskeho parlamentu, návštevníci si môžu naživo
pozrieť rozpravu. Súčasťou návštevy Štrasburgu je teraz aj parlamentárium
Simone Veilovej, ktoré ponúka dynamické a interaktívne informácie o Európskom
parlamente.

Počas plenárneho zasadnutia:
od 14 rokov

10 – 100 osôb

1,5 – 3 hod.

všetkých 24 jazykov Európskej únie
Dostupnosť: pondelok – štvrtok
Rezervácia: min. 8 týždňov vopred

Mimo plenárnych schôdzí
20-100 návštevníkov

1 hodina

Všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie (multimediálny sprievodca)
DE, EN, FR (prehliadky so sprievodcom)
Možnosti návštev: pondelok - piatok
Rezervácia vopred: minimálne 2 dni

Rolová hra v parlamentáriu Simone Veilovej
V rolovej hre sa hráči striedajú pri riadení Európskej únie. Ako poslanci Európskeho
parlamentu si musia naštudovať nové právne predpisy, o ktorých potom diskutujú
a hlasujú. Skupiny sú rozdelené do politických skupín a výborov, kde analyzujú otázky,
navrhujú zmeny a hľadajú kompromisy. Hráči sami vidia, ako vzniká európske právo
a kto sú kľúčoví aktéri. K dispozícii je aj súbor pokynov k diskusii, ktorú môžu účastníci
viesť neskôr v škole na vyučovaní.
16 – 32 osôb

2,5 hod.

všetkých 24 jazykov Európskej únie
Dostupnosť: pondelok – piatok
Rezervácia: min 2 týždňov vopred

Euroscola

Euroscola študentom umožňuje, aby sa zblízka oboznámili s rozhodovaním
Európskej únie v dynamickom a mnohojazyčnom prostredí. Európsky
parlament pozýva školy z celej Európskej únie, aby sa zúčastnili na programe,
ktorý vyvrcholí jednodňovým podujatím v Štrasburgu. V samotnej rokovacej
sále sa študenti ocitnú v úlohe poslanca Európskeho parlamentu, aby vystúpili
s prejavmi, diskutovali a hlasovali o uzneseniach. Pred cestou do Štrasburgu
školy najskôr organizujú súťaže vo svojej krajine.
16 – 18 rokov

15 – 24 študentov (plus jeden učiteľ)

vnútroštátne súťaže, trvanie je v rôznych krajinách rôzne)

1 deň (plus

všetkých 24 jazykov

Európskej únie (záverečné podujatie v Štrasburgu len v EN, FR, DE)
Dostupnosť: Obráťte sa na svoju najbližšiu styčnú kanceláriu Európskeho parlamentu.

V EURÓPE
Styčné kancelárie Európskeho parlamentu
Európsky parlament má sieť styčných kancelárií vo väčších mestách v celej
Európskej únii. Tieto kancelárie organizujú aktivity a podujatia, poskytujú
vzdelávacie materiály o Európskej únii a v niektorých sa nachádza
interaktívna výstava Europa Experience. Adresu svojej najbližšej kancelárie
nájdete na webovej stránke pre návštevníkov.

Program Veľvyslanecké školy Európskeho parlamentu

Program Veľvyslanecké školy Európskeho parlamentu je vzdelávacia sieť, ktorá
zvyšuje informovanosť o európskom občianstve a demokracii. Učitelia sú tu
služobne „starší“ a žiaci služobne „mladší veľvyslanci“ a organizujú činnosti ako
informačné miesta a podujatia ku Dňu Európy. Európsky parlament a jeho styčné
kancelárie poskytujú podporu v podobe seminárov pre učiteľov, vzdelávacích
nástrojov a komunikačných platforiem, ktoré školám pomáhajú nadviazať
kontakt s poslancami Európskeho parlamentu a dozvedieť sa viac o ich práci.
Zároveň sprostredkúvajú kontakt s inými európskymi školami zapojenými do
tejto siete.
14 – 18 rokov

skupina či skupiny študentov plus učiteľ alebo učitelia

všetkých 24 jazykov EÚ
Dostupnosť: Obráťte sa na svoju najbližšiu styčnú kanceláriu Európskeho parlamentu.
Ďalšie informácie:
www.europarl.europa.eu/atyourservice
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

ONLINE ZDROJE
Dom európskej histórie – aktivity pre triedy

Online zdroje pre pedagógov a študentov sú k dispozícii na webovej lokalite
Domu európskej histórie. Materiály sú doplnkom stálej výstavy a sú ideálne
do triedy, domov alebo na iné vzdelávacie účely. Materiály sa venujú dôležitým
témam, rozoberajú sa v nich problémy a zároveň sa zdôrazňujú podobnosti
medzi minulosťou a prítomnosťou. Dostupné témy: migrácia, ľudské práva,
identita, konflikt a komunikácia.
6 – 18 rokov

všetkých 24 jazykov EÚ

Ďalšie informácie: www.historia-europa.ep.eu

Multimediálne centrum
Multimediálne centrum Európskeho parlamentu obsahuje mix správ, informácie
a vzdelávacie videá. Videá sú k dispozícii v mnohých formátoch, ako aj vo väčšine
úradných jazykov Európskej únie alebo s titulkami.
Všetky 24 jazyky Európskej únie
Viac informácií: www.multimedia.europarl.europa.eu
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Rolová hra
Parlamentárium Brusel
parlamentárium Simone Veilovej Štrasburg

Návšteva rokovacej sály v Bruseli
Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu

PRAKTICKÉ
INFORMÁCIE

visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting
facebook.com/visitEuropeanParliament
@visit_EP
@visit_EP
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