
Jautājumi un atbildes par konkursu Euroscoola 
 

1. Kā visērtāk nokļūt Strasbūrā? 

Visbiežāk skolēnu grupas izvēlas braukt ar autobusu vai lidmašīnu. Strasbūrā var nokļūt ar 

vairākām aviokompānijām (netālu atrodas vairākas lidostas) un savienojošajiem autobusu, 

vilcienu vai tramvaju reisiem. 

 

2. Kādas ir piedalīšanās izmaksas konkursā Euroscoola? 

Eiropas Parlaments piešķir finansējumu, kas paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. 

Piešķirtā finansējuma apjoms ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tādēļ tas katrai grupai 

atšķiras. Skolai, kas piedalās EUROSCOLA, Eiropas Parlaments atmaksā ceļa un uzturēšanās 

izdevumus EUROSCOLA pasākuma dienā Strasbūrā! Proti, dalībnieki sākotnēji patstāvīgi 

nodrošina viesnīcu rezervēšanu un apmaksā transporta izdevumus - dienā, kad skolēnu grupa 

ierodas Strasbūrā Eiropas Parlaments atmaksā naudu vizītes izdevumu segšanai (izmaksājot 

noteiktu summu par katru dalībnieku). EPIB nesedz dienas naudu, personīgos izdevumus, 

interneta pieslēguma izdevumus, apdrošināšanas u.c. izmaksas. Katra skola var pretendēt uz 

braucienu reizi divos gados. 

 

Aicinām par pieredzi dalībai EUROSCOLA projektā konsultēties ar skolām, kas jau bijušas 

vizītē EP Strasbūrā. Uzziņai - jelena.glazova@europarl.europa.eu 

 

3. Kurš organizē braucienu uz Strasbūru? 

Katra skola pati ir atbildīga par brauciena organizēšanu - transporta plānošanu, viesnīcas 

rezervāciju un citiem organizatoriskiem jautājumiem. Praktisku informāciju par tuvumā 

esošajām lidostām, dzelzceļa stacijām un viesnīcām, kā arī citu informāciju, kas var noderēt 

brauciena plānošanai atradīsiet šeit:  

http://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/how_to_prepare/travelling_details.html 

 

4. Kurš koordinē Euroscola dalībniekus Strasbūrā? 

Eiropas Parlamenta darbinieki pavadīs skolēnus visas dienas garumā. Skolotājiem būs iespēja 

satikt kolēģus no citām dalībvalstīm, kā arī aprunāties ar EP darbiniekiem. 

 

 

5. Kāda ir darba valoda Euroscola pasākumā? 
Darba valodas ir angļu, franču un vācu. Eiropas Parlaments nodrošina sinhrono tulkošanu 

darba valodās gan plenārsēdē, gan komiteju sanāksmēs. 

 

 

6. Vai skolēniem ir iespēja satikt Eiropas Parlamenta deputātus? 
Eiropas Parlamenta deputāti ir aicināti satikties ar skolēniem, taču nav iespējams garantēt 

deputātu ierašanos uz konkrētām Euroscola sesijām viņu darba grafika dēļ. 

 

 

mailto:jelena.glazova@europarl.europa.eu
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7. Ko skolēni dara Eiropas Parlamentā? 
Aptuvenā Euroscola dalībnieku dienaskārtība izskatās šādi: 

8:15 - ierašanās Eiropas Parlamentā 

9:15 - brokastis 

10:00 - rīta sesija plenārsēžu zālē: ievads par Eiropas Savienību, skolu prezentācijas, 

jautājumi un atbildes 

12:45 - pusdienas un "Eurogame" sākums 

14:00 - skolēni satiekas komitejās, lai apspriestu sešas iepriekš sagatavotās tēmas. Paralēli 

notiek apaļā galda diskusijas starp skolotājiem un Eiropas Parlamenta amatpersonu. 

16:00 - Komitejās paveiktā prezentācija plenārsēdē, "Eurogame" fināls un sertifikātu 

pasniegšana 

18:00 - aizbraukšana 

 

 

 

8. Kas ir "Eurogame"? 
"Eurogame" ir spēle, kurā jāatbild uz dažādiem jautājumiem, taču, tā kā katrs no jautājumiem 

sastādīts citā valodā, jaunieši ir mudināti sarunāties ar skolēniem no dažādām dalībvalstīm, 

lai izveidotu komandu. Katra komanda sastāv no četriem dalībniekiem. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


