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Parlament Europejski przyjmuje odwiedzających w każdym wieku. 
W tej broszurze znajdują się informacje na temat oferowanych 
nauczycielom usług i materiałów, które uzupełniają standardową 
ofertę dla odwiedzających w Brukseli i w Strasburgu.

W Brukseli oferta ta obejmuje zwiedzanie: sali obrad, w której 
odbywają się debaty i głosowania, centrum dla odwiedzających 
Parlamentarium i muzeum Dom Historii Europejskiej. W Strasburgu 
odwiedzający mogą w trakcie jednej wizyty odwiedzić salę obrad 
i Parlamentarium im. Simone Veil.

Nauczyciele mogą także skorzystać z sieci biur informacyjnych 
Parlamentu Europejskiego w największych miastach Europy. Biura  
kontaktowe organizują wydarzenia i oferują materiały dotyczące 
Parlamentu Europejskiego; niektóre z nich posiadają nawet przestrzeń 
„Spotkania z Europą” (Europa Experience) – niepowtarzalną wystawę, 
która umożliwia odwiedzającym interaktywne i dynamiczne 
zapoznanie się ze światem europejskiej polityki.

Jeśli nie podano inaczej, wszelkie informacje na temat zwiedzania 
Parlamentu Europejskiego, w tym na temat rezerwacji wizyt, można 
znaleźć na naszej stronie internetowej:  

www.europarl.europa.eu/visiting

http://www.europarl.europa.eu/visiting


BRUKSELA
DOM HISTORII EUROPEJSKIEJ

Dom Historii Europejskiej pokazuje kontynent jako całość i prezentuje 

odwiedzającym różne spojrzenia na historię Europy. Muzeum stanowi 

idealną przestrzeń edukacyjną pozwalającą przyjrzeć się przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości Europy w sposób inspirujący i atrakcyjny.

Godziny otwarcia:

pon. 13.00–18.00   |   wt.–pt. 9.00–18.00   |   sob.–niedz. 10.00–18.00

90 min.

Fiszki z ćwiczeniami

Dostępne są specjalnie zaprojektowane arkusze wspomagające zwiedzanie wystawy 
stałej. Materiały zachęcają uczniów do niezależnego badania i analizowania historii 
oraz do zadawania pytań. Uczestnicy pracują w małych grupach, poznają dokładnie 
historie i treści znajdujące się w muzeum i samodzielnie odkrywają europejską 
historię. Opiekunowie grup mogą wykorzystywać wskazówki, aby wesprzeć uczniów 
w korzystaniu z fiszek. 

12–18 lat  10–60 osób  Wystawa stała: 90 min.   
DE, EN, FR, NL

Dostępność: codziennie

Uprzednia rezerwacja: co najmniej 2 tygodnie przed terminem



Warsztaty: Poza gablotą 

Podczas warsztatów „Poza gablotą” historia nabiera życia. Uczestnicy mogą 
dokładniej poznać niektóre z fascynujących eksponatów znajdujących się 
w Domu Historii Europejskiej. Odkrywają pierwotne i wtórne źródła, w tym 
obiekty, fotografie i teksty, których poznanie umożliwia namacalny kontakt 
z historią.

6–18 lat  10–30 osób 90 min. DE, EN, FR, NL    

Dostępność: czw. 10.00–11.30 i 14.00–15.30, pt. 10.00–11.30

Uprzednia rezerwacja: co najmniej 4 tygodnie przed terminem



PARLAMENTARIUM

Zobacz Parlament Europejski z nowej perspektywy w nowatorskim 

Parlamentarium. Dynamiczne wystawy multimedialne, w tym 

zapierające dech w piersi kino 360o oraz ogromna interaktywna mapa, 

umożliwiają odwiedzającym poznanie demokracji europejskiej.

Godziny otwarcia:

pon. 13.00–18.00   |   wt.–pt. 9.00–18.00   |   sob.–niedz. 10.00–18.00

90 min.



Gra fabularna

W grze fabularnej gracze po kolei stają na czele Unii Europejskiej. Jako 
posłowie do Parlamentu Europejskiego muszą analizować nowe przepisy, 
debatować i głosować nad ich przyjęciem. Uczestnicy grupy dzielą się na 
grupy polityczne i komisje w celu analizowania zagadnień, proponowania 
zmian i szukania kompromisu. Gracze sami mogą się przekonać, jak powstaje 
prawo europejskie i kto odgrywa najważniejszą rolę. Każdy otrzymuje dyplom 
podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dostępne jest 
również specjalne narzędzie dydaktyczne, które służy utrwaleniu na lekcji 
doświadczenia zdobytego podczas gry.

14+ lat  16–32 osoby  2,5 godz. 

24 języki Unii Europejskiej  

Dostępność: codziennie

Uprzednia rezerwacja: co najmniej 12 tygodni przed terminem



SALA OBRAD

Wizyta w sali obrad

W sali obrad zasiada 705 posłów do Parlamentu Europejskiego i to w niej odbywają 
się najważniejsze i największe debaty. Grupy odwiedzają galerię dla publiczności 
w sali obrad i mogą obserwować debatę na żywo, jeżeli w Parlamencie 
Europejskim odbywa się akurat posiedzenie plenarne. Zapoznają się również 
z ogólną interaktywną prezentacją na temat Parlamentu Europejskiego, którą 
można dostosować do potrzeb uczestników. Interesujące zwiedzających tematy 
mogą zostać dodane do prezentacji, pod warunkiem że zostaną podane przy 
rezerwacji.

10–100 osób  1,5–3 godz. 

24 języki Unii Europejskiej  

Dostępność: pon.–pt. 8.30–18.00

Uprzednia rezerwacja: co najmniej 8 tygodni przed terminem

Europejskie seminaria młodzieżowe

Europejskie seminaria młodzieżowe gromadzą młodzież z całej Europy w celu 
przedstawienia aktualnego tematu, przeprowadzenia dyskusji i głosowania 
w  sprawie ewentualnych rozwiązań. Grupy z różnych krajów współpracują ze 
sobą w języku, którym władają wszyscy uczestnicy. Proponowane rozwiązania 
są dyskutowane w ciągu dnia w laboratoriach idei. Na zakończenie dnia odbywa 
się głosowanie nad najlepszą propozycją, która jest następnie omawiana 
z posłami do Parlamentu Europejskiego.

16–30 lat  20–40 osób z jednej szkoły (możliwość obsłużenia większej grupy 

w zależności od dostępności) 1 dzień  EN, FR, DE

Dostępność: kilka razy w roku

Uprzednia rezerwacja: co najmniej 8 tygodni przed terminem



STRASBURG

Wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Strasburg to oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego, gdzie znajduje się 
sala posiedzeń plenarnych, w której odbywają się ważne debaty i głosowania. 
Wizyta przewiduje zwiedzanie sali obrad i zapoznanie się z ogólną interaktywną 
prezentacją na temat Parlamentu Europejskiego, którą można dostosować do 
potrzeb uczestników. Zwiedzający mogą mieć okazję zobaczenia debaty na 
żywo, jeśli w Parlamencie Europejskim odbywa się akurat posiedzenie plenarne. 
Wizyta w Strasburgu obejmuje Parlamentarium im. Simone Veil, w którym 
w sposób dynamiczny i interaktywny można się zapoznać z działalnością 
Parlamentu Europejskiego.

Podczas sesji plenarnej:

10–100 osób  1,5–3 godz. 

24 języki Unii Europejskiej  

Dostępność: pon.–czw.

Uprzednia rezerwacja: co najmniej 8 tygodni przed terminem

Poza sesją plenarną:
20–100 osób  1 godz. 

24 języki Unii Europejskiej (przewodniki multimedialne) 

DE, EN, FR (wycieczki z przewodnikiem) 

Dostępność: pon.–pt.

Minimalna rezerwacja z wyprzedzeniem: 2 dni



Parlamentarium im. Simone Veil – gra fabularna

W grze fabularnej gracze po kolei stają na czele Unii Europejskiej. Jako posłowie do 
Parlamentu Europejskiego muszą analizować nowe przepisy, debatować i głosować 
nad ich przyjęciem. Uczestnicy grupy dzielą się na grupy polityczne i komisje w celu 
analizowania zagadnień, proponowania zmian i szukania kompromisu. Gracze sami 
mogą się przekonać, jak powstaje prawo europejskie i kto odgrywa najważniejszą 
rolę. Specjalne narzędzie dydaktyczne służy utrwaleniu doświadczenia zdobytego 
podczas gry i można je później wykorzystać na lekcji.

14+ lat  16–32 osoby  2,5 godz. 

24 języki Unii Europejskiej  

Dostępność: pon.– pt.

Uprzednia rezerwacja: co najmniej 2 tygodnie przed terminem

Euroscola

Program Euroscola umożliwia uczniom bezpośredni kontakt z unijnym 
procesem podejmowania decyzji w dynamicznym i wielojęzycznym kontekście. 
Parlament Europejski zaprasza szkoły z całej Unii Europejskiej do wzięcia udziału 
w programie, którego kulminacją jest jednodniowa wizyta w Strasburgu. W sali 
obrad uczniowie wchodzą w rolę posłów do Parlamentu Europejskiego, zabierają 
głos, debatują i głosują nad rezolucjami. Przed wyjazdem do Strasburga szkoły 
rywalizują w konkursach krajowych.

16–18 lat  15–24 uczniów (plus nauczyciel)  1 dzień (plus konkursy 

krajowe, czas trwania zależy od kraju)  24 języki Unii Europejskiej (wizyta 

w Strasburgu, będąca zwieńczeniem programu, wyłącznie EN, FR, DE)

Dostępność: należy skontaktować się z najbliższym biurem kontaktowe PE



CAŁA EUROPA
Biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski ma sieć biur kontaktowych w dużych miastach 

w całej Unii Europejskiej. Biura organizują wydarzenia i spotkania, 

dysponują materiałami dydaktycznymi na temat Unii Europejskiej,  

a w niektórych z nich można zapoznać się z wystawą „Spotkania z Europą” 

(Europa Experience). Na stronie dla odwiedzających można sprawdzić, 

gdzie znajduje się najbliższe biuro.

Program „Szkoła-Ambasador”

Program „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego” to sieć edukacyjna 
mająca na celu pogłębianie wiedzy o obywatelstwie europejskim i demokracji. 
Nauczyciele zostają starszymi, a uczniowie młodymi ambasadorami 
i przygotowują działania, takie jak na przykład punkty informacyjne 
i organizacja Dnia Europy. Parlament Europejski i jego biura kontaktowe 
pomagają w organizacji seminariów, oferują pomoce dydaktyczne i platformy 
komunikacyjne dla nauczycieli, dzięki czemu szkoły mogą w prosty sposób 
skontaktować się z posłami do Parlamentu Europejskiego i zrozumieć ich pracę. 
Ułatwiają one również kontakt z innymi szkołami europejskimi zrzeszonymi 
w sieci.

14–18 lat  Grupa(y) uczniów z nauczycielem(ami)  

24 języki Unii Europejskiej  

Dostępność: należy skontaktować się z najbliższym biurem kontaktowym PE

Dodatkowe informacje: 
www.europarl.europa.eu/atyourservice 
www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice
http://www.facebook.com/EPAmbassadorSchools


MATERIAŁY ONLINE 
Zajęcia lekcyjne opracowane przez Dom Historii Europejskiej

Strona internetowa Domu Historii Europejskiej udostępnia nauczycielom  
i uczniom materiały online. Uzupełniają one wystawę stałą i świetnie nadają 
się do wykorzystania na lekcji, w domu lub w innym kontekście edukacyjnym. 
Najważniejsze zagadnienia ujęto w materiałach, które omawiają poszczególne 
aspekty wystawy, a także podkreślają podobieństwa między przeszłością 
a teraźniejszością. Dostępne tematy: migracja, prawa człowieka, tożsamość, 
konflikt i komunikacja.

6–18 lat  24 języki Unii Europejskiej 

Dodatkowe informacje: www.historia-europa.ep.eu

Centrum multimedialne 

Centrum multimedialne Parlamentu Europejskiego udostępnia materiały wideo 
o treści edukacyjnej i informacyjnej. Materiały wideo są dostępne w wielu formatach 
oraz z podpisami we wszystkich 24 językach Unii europejskiej. 

24 języki Unii Europejskiej  

Więcej inforacji: www.multimedia.europarl.europa.eu

http://www.historia-europa.ep.eu
http://www.multimedia.europarl.europa.eu
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