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Evropski parlament sprejema obiskovalce vseh starosti. V pričujoči 
brošuri lahko najdete informacije o storitvah in virih, ki so na voljo 
učiteljem kot dopolnilo standardne ponudbe za obiskovalce v Bruslju 
in Strasbourgu.

V Bruslju spadajo v stalno ponudbo obiskov tri prizorišča: polkrožna 
sejna dvorana, v kateri potekajo razprave in glasovanja, center za 
obiskovalce Parlamentarium in muzej Hiša evropske zgodovine. V 
Strasbourgu lahko obiskovalci združijo ogled polkrožne sejne dvorane 
in Parlamentariuma Simone Veil.

Učitelji bodo lahko marsikaj zanimivega našli tudi v okviru mreže 
pisarn za stike, ki jih ima Evropski parlament v številnih velikih mestih 
po Evropi. Pisarne pripravljajo prireditve in gradivo o Evropskem 
parlamentu, nekatere pa so svojo ponudbo zaokrožile z razstavo 
Doživi Evropo, ki obiskovalce interaktivno in dinamično seznanja 
z evropsko politiko.

Če ni navedeno drugače, lahko vse informacije o obisku Evropskega 
parlamenta najdete na našem spletišču in tam obisk tudi rezervirate: 

www.europarl.europa.eu/visiting

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


BRUSELJ
HIŠA EVROPSKE ZGODOVINE

Hiša evropske zgodovine obravnava vso celino kot celoto in obiskovalcem 

prikazuje zgodovino Evrope z različnih zornih kotov. Muzej je zelo 

primeren za spoznavanje evropske preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 

na zanimiv in zabaven način.

Urnik

Pon.: 13.00–21.00   |  tor.–pet.: 9.00–18.00   |   sob.–ned.: 10.00–18.00

90 minut 

Delovni listi

Posebej zasnovane mape z nalogami so pedagoški pripomoček, s katerim je mogoče 

izpopolniti znanje, pridobljeno z ogledom stalne ali začasne razstave. Gradivo 

učence in dijake spodbuja k samostojnemu preučevanju in analiziranju zgodovine. 

Obiskovalci se v manjših skupinah poglobijo v muzejske zgodbe in vsebino ter tako 

sami odkrivajo evropsko zgodovino. Vodje skupin lahko učence ter dijake še dodatno 

usmerjajo z navodili, ki jih najdejo na delovnih listih. 

 12–18 let  10–60 oseb  Stalna razstava: 90 minut  

DE, EN, FR, NL

Na voljo: vsak dan

Rezervacija obvezna najmanj: dva tedna vnaprej



Delavnica: Iz vitrine 

Na delavnici Iz vitrine zgodovina živo stopi pred obiskovalce. Udeležence čaka 

neposredna izkušnja ob odkrivanju nekaterih nadvse zanimivih eksponatov v 

Hiši evropske zgodovine. Ko se bodo seznanjali s primarnimi in sekundarnimi 

viri – predmeti, fotografijami, pisnim gradivom – bodo zgodovino kar otipali.

 6–18 let  10–30 oseb 90 minut DE, EN, FR, NL    

Na voljo: vsak dan

Rezervacija obvezna najmanj: štiri tedne vnaprej



PARLAMENTARIUM

V inovativnem Parlamentariumu izkusite Evropski parlament s povsem 

novega vidika. Obiskovalci lahko spoznajo evropsko demokracijo na 

dinamičnih multimedijskih prikazovalnikih pa tudi v 360-stopinjskem 

kinu in na velikanskem interaktivnem zemljevidu.

Urnik

Pon.: 13.00–18.00   |   tor.–pet.: 9.00–18.00   |   sob.–ned.: 10.00–18.00

90 minut



Igra vlog

V igri vlog dobijo obiskovalci možnost, da sodelujejo pri vodenju Evropske unije. 

Kot poslanci Evropskega parlamenta morajo preučiti nove zakonodajne predpise 

ter o njih razpravljati in glasovati. Obiskovalci so razdeljeni na politične skupine 

in odbore, v katerih analizirajo zadevo, predlagajo spremembe in skušajo doseči 

dogovor. Tako dobijo konkretno izkušnjo, kako nastaja evropska zakonodaja 

in kdo vse sodeluje pri njenem nastanku. Vsi udeleženci na koncu prejmejo 

spričevalo, ki ga podpiše predsednik Evropskega parlamenta. Pripravljen je 

tudi povzetek igre, na osnovi katerega je mogoče izkušnjo nadgraditi kasneje 

v razredu.

 14 let ali več  16–32 oseb  150 minut 

V vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije  

Na voljo: vsak dan

Rezervacija obvezna najmanj: 12 tednov vnaprej



POLKROŽNA SEJNA DVORANA

Obisk polkrožne sejne dvorane

Polkrožna sejna dvorana sprejme vseh 705 poslancev Evropskega parlamenta 

in se uporablja za najpomembnejše razprave. Če obisk skupine sovpada z 

zasedanjem Evropskega parlamenta, se lahko obiskovalci povzpnejo na javno 

galerijo dvorane in prisluhnejo razpravi. Na voljo jim je obsežna interaktivna 

predstavitev Evropskega parlamenta, ki jo je mogoče prilagoditi potrebam 

občinstva. Če obiskovalce posamezna tema še posebej zanima in jo navedejo ob 

prijavi, jo je prav tako mogoče obravnavati.

10–100 oseb  90–180 minut 

V vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije  

Na voljo: pon.–pet.: 8.30–18.00

Rezervacija obvezna najmanj: osem tednov vnaprej

Evropski mladinski seminarji

Evropski mladinski seminarji so srečanja mladih iz vse Evrope, na katerih 

dijaki in študentje predstavijo aktualno temo, o njej razpravljajo in glasujejo o 

predlaganih idejah. Sodelujejo skupine iz različnih držav, razprave pa potekajo 

v jeziku, ki ga znajo vsi udeleženci. Čez dan v laboratorijih idej razpravljajo o 

potencialnih rešitvah. Ob koncu dneva z glasovanjem poiščejo najboljši predlog, 

o katerem pozneje razpravljajo s poslanci Evropskega parlamenta.

 16–30 let  20–40 na šolsko skupino (če zmogljivosti dopuščajo, so mogoče tudi 

večje skupine) 1 dan  DE, EN, FR

Na voljo: večkrat letno

Rezervacija obvezna najmanj: osem tednov vnaprej



STRASBOURG

Obisk Evropskega parlamenta

Strasbourg je uradni sedež Evropskega parlamenta. Posebno zanimiv je obisk 

polkrožne sejne dvorane, v kateri potekajo pomembne razprave in glasovanja. 

Obisk vključuje ogled polkrožne dvorane in obsežno interaktivno predstavitev 

Evropskega parlamenta, ki je prilagojena potrebam občinstva. Če obisk sovpada 

z zasedanjem Evropskega parlamenta, lahko obiskovalci v živo prisluhnejo 

razpravi. Obisk Strasbourga po novem vključuje še Parlamentarium Simone 

Veil z dinamično in interaktivno uvodno predstavitvijo Evropskega parlamenta.

Med plenarnim zasedanjem:
10–100 oseb   1½–3 ure 

V vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije  

Na voljo: pon.–čet.

Rezervacija obvezna najmanj: osem tednov vnaprej

Zunaj časa plenarnih zasedanj:
20–100 oseb  1 ura 

V vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije  (multimedijski vodnik) 

DE, EN, FR (voden ogled) 

Na voljo: pon.–pet.

Rezervacija obvezna najmanj: dva dni vnaprej



Parlamentarium Simone Veil – igra vlog

V igri vlog dobijo obiskovalci možnost, da sodelujejo pri vodenju Evropske unije. Kot 

poslanci Evropskega parlamenta morajo preučiti nove zakonodajne predpise ter o 

njih razpravljati in glasovati. Obiskovalci so razdeljeni na politične skupine in odbore, 

v katerih analizirajo zadevo, predlagajo spremembe in skušajo doseči dogovor. Tako 

dobijo konkretno izkušnjo, kako nastaja evropska zakonodaja in kdo vse sodeluje pri 

njenem nastanku. Pripravljen je tudi povzetek igre, na osnovi katerega je mogoče 

izkušnjo nadgraditi kasneje v razredu.

16–32 oseb  150 minut 

V vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije  

Na voljo: pon.–pet.

Rezervacija obvezna najmanj: dva tedna vnaprej

Euroscola

V Euroscoli dijaki v dinamičnem in večjezičnem okolju konkretno spoznavajo, 

kako poteka odločanje v Evropski uniji. Evropski parlament vabi šole iz vse 

Evropske unije, da sodelujejo v programu, ki se zaključi s celodnevnim obiskom v 

Strasbourgu. Dijaki se zberejo v polkrožni sejni dvorani Evropskega parlamenta, 

kjer prevzamejo vlogo poslancev Evropskega parlamenta in v tej vlogi nastopajo 

pred skupščino, razpravljajo in glasujejo o resolucijah. Šole se najprej pomerijo 

na tekmovanjih v domači državi članici, ob koncu pa odpotujejo v Strasbourg.

16–18 let  15–24 dijakov (in po en učitelj)  1 dan (poleg nacionalnih 

tekmovanj; njihovo trajanje je od države do države različno)  V vseh 24 uradnih 

jezikih Evropske unije; sklepna prireditev v Strasbourgu poteka samo v DE, EN in FR

Na voljo: pozanimajte se pri najbližji pisarni za stike



PO EVROPI
Pisarne za stike Evropskega parlamenta
Evropski parlament ima mrežo pisarn za stike v večjih mestih po Evropski 

uniji. Pisarne organizirajo dejavnosti in prireditve ter zagotavljajo učno 

gradivo o Evropski uniji, v nekaterih pa imajo tudi interaktivno razstavo 

Doživi Evropo. Na spletnem mestu za obiskovalce lahko poiščete najbližjo 

pisarno.

Program ambasadorskih šol

Program ambasadorskih šol Evropskega parlamenta je izobraževalna mreža 

za ozaveščanje o evropskem državljanstvu in demokraciji. Učitelji kot višji – 

in študenti kot mlajši – ambasadorji organizirajo različne dejavnosti, kot so 

informacijske točke in prireditve na dan Evrope. Evropski parlament in njegove 

informacijske pisarne ponujajo učiteljem podporo s seminarji, izobraževalnimi 

orodji in komunikacijskimi platformami, prek katerih je enostavno navezati stik 

s poslanci Evropskega parlamenta in se seznaniti z njihovim delom. Olajšujejo 

tudi stike z drugimi evropskimi šolami v tej mreži.

14–18 let  Skupina(-e) dijakov in učitelj(-i)  

V vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije 

Na voljo: pozanimajte se pri najbližji pisarni za stike

Več informacij

www.europarl.europa.eu/atyourservice 

www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

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


SPLETNI VIRI 
Dejavnosti v razredu za Hišo evropske zgodovine

Hiša evropske zgodovine na svojem spletnem mestu ponuja spletno gradivo 

za učitelje in učence, ki dopolnjuje stalno razstavo in je primerno za delo v 

razredu, doma ali v drugih učnih okoljih. Gradivo se navezuje na osrednje teme, 

jih podrobneje predstavlja ter opozarja na podobnosti med preteklostjo in 

sedanjostjo. Na voljo so naslednje teme: migracije, človekove pravice, identiteta, 

konflikti in komunikacija.

 6–18 let  V vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije 

Več informacij: www.historia-europa.ep.eu

Multimedijski center

V multimedijskem centru Evropskega parlamenta so zbrane novice ter tematski in 

izobraževalni video posnetki. Posnetki so na voljo v številnih formatih, na primer 

s podnapisi v večini uradnih jezikov Evropske unije ali brez njih.

V vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije 

Več informacij: www.multimedia.europarl.europa.eu

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