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V Evropském parlamentu jsou vítáni návštěvníci všech věkových 
skupin. V této brožurce najdete informace o službách a zdrojích pro 
pedagogické pracovníky, které doplňují standardní nabídku pro 
návštěvníky v Bruselu a ve Štrasburku.

V Bruselu zahrnuje standardní nabídka návštěvu jednacího 
sálu (Hemicycle), kde se konají plenární rozpravy a hlasování, 
návštěvnického střediska Parlamentarium a muzea Dům evropských 
dějin. Ve Štrasburku si návštěvníci mohou v rámci jedné návštěvy 
prohlédnout jednací sál a Parlamentarium Simone Veilové.

Pedagogičtí pracovníci mohou rovněž využít sítě informačních 
kanceláří Evropského parlamentu ve velkých městech po celé Evropě. 
Kontaktní kanceláře pořádají různé akce a poskytují materiály 
o Evropském parlamentu a některé z nich nabízejí i novou, unikátní 
expozici Zážitek Evropa (Europa Experience), která návštěvníky 
interaktivním a dynamickým způsobem seznamuje s evropskou 
politikou.

Pokud není uvedeno jinak, můžete veškeré informace o návštěvě 
Evropského parlamentu a o rezervacích najít na našich internetových 
stránkách: 

www.europarl.europa.eu/visiting

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


BRUSEL
DŮM EVROPSKÝCH DĚJIN

Dům evropských dějin nahlíží na kontinent jako na celek a předkládá 

návštěvníkům různé perspektivy, z nichž lze vnímat historii Evropy. 

Muzeum je ideálním výukovým prostorem pro zkoumání evropské 

minulosti, současnosti a budoucnosti zajímavým a zábavným způsobem.

Otevírací doba:

Po 13:00–21:00   |   Út–Pá 9:00–18:00   |   So–Ne 10:00–18:00

90 minut 

Pracovní listy 

Speciálně navržené pracovní listy doplňují stálou expozici. Materiály vybízejí 

studenty, aby zkoumali a analyzovali historické události a sami o nich 

přemýšleli. Při práci v malých skupinkách se návštěvníci seznamují s výkladem  

a exponáty v muzeu a samostatně tak poznávají evropskou historii. Vedoucí skupin 

mohou studentům při řešení pracovních listů pomáhat s využitím průvodních 

poznámek.  

12–18 let  10–60 osob  stálá expozice: 90 minut  

DE, EN, FR, NL

Dostupnost: každodenně

Minimální lhůta pro rezervaci: 2 týdny



Seminář: Dočasně nevystaveno  

Živá historie na semináři Dočasně nevystaveno. Účastníci se seznámí s řadou 

zajímavých exponátů ve sbírkách Domu evropských dějin. Dostanou příležitost 

zkoumat primární a sekundární prameny evropských dějin – předměty, 

fotografie a texty – a budou se tak moci evropské minulosti doslova dotýkat.

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

Dostupnost: čtvrtek 10:00–11:30 a 14:00–15:30, pátek 10:00–11:30

Minimální lhůta pro rezervaci: 4 týdny



PARLAMENTARIUM

Zažijte Evropský parlament jako nikdy předtím v jedinečném Par-

lamentariu. Návštěvníci poznávají evropskou demokracii pomocí  

dynamických multimediálních instalací, k nimž patří také 360stupňový 

kinosál a gigantická interaktivní mapa.

Otevírací doba:

Po 13:00–18:00   |   Út–Pá 9:00–18:00   |   So–Ne 10:00–18:00

90 minut



Hra na poslance

Hráči se střídají v úloze politických představitelů Evropské unie. Jako poslanci 

Evropského parlamentu zkoumají návrhy právních předpisů, jednají o nich 

a hlasují. Hráči rozdělení do politických skupin a parlamentních výborů 

analyzují daná témata, navrhují změny a hledají kompromisy. Mají tak 

příležitost sami poznat, jak vzniká právo Unie a kdo se na jeho vzniku 

podílí. Všichni účastníci obdrží certifikát podepsaný předsedou Evropského 

parlamentu. Po návratu do školy mohou účastníci vést diskusi o výsledcích 

aktivity.

14+  16–32 osob  2,5 hodiny 

 všech 24 jazyků Evropské unie   

Dostupnost: každodenně 

Minimální lhůta pro rezervaci: 12 týdnů



JEDNACÍ SÁL (HEMICYCLE)

Návštěva jednacího sálu

V jednacím sále zasedá všech 705 poslanců Evropského parlamentu a používá se 

pro největší a nejdůležitější rozpravy. Skupiny navštíví veřejnou galerii jednacího 

sálu a v době plenárního zasedání Evropského parlamentu mohou živě sledovat 

rozpravu. Součástí návštěvy je i rozsáhlá interaktivní prezentace o Evropském 

parlamentu, která může být přizpůsobena potřebám konkrétní skupiny. Při 

rezervaci je možné uvést, jakých témat by se měla prezentace týkat.

 10–100 osob  1,5–3 hodiny 

všech 24 jazyků Evropské unie   

Dostupnost: Po–Pá 8:30–18:00

Minimální lhůta pro rezervaci: 8 týdnů

Evropské semináře mladých

Na Evropských seminářích mladých se setkává mládež z celé Evropy. Účastníci se 

navzájem seznamují s aktuálními tématy, diskutují a hlasují. Skupiny z různých 

zemí vzájemně spolupracují ve společném jazyce, kterým hovoří všichni 

účastníci. Nápady na řešení jednotlivých témat se projednávají během dne 

v ideových laboratořích. Na závěr dne proběhne hlasování o nejlepším návrhu, 

který je pak projednáván s poslanci Evropského parlamentu.

16–30 let  20–40 za školu (případně i větší skupiny) 1 den  EN , FR , DE

Dostupnost: několikrát za rok

Minimální lhůta pro rezervaci: 8 týdnů



ŠTRASBURK

Návštěva Evropského parlamentu

Štrasburk je oficiálním sídlem Evropského parlamentu a nachází se v něm 

jednací sál, kde se konají důležité rozpravy a hlasování. Součástí návštěvy 

je prohlídka jednacího sálu a rozsáhlá interaktivní prezentace o Evropském 

parlamentu, která je přizpůsobena potřebám konkrétní skupiny. V době 

plenárního zasedání mohou návštěvníci živě sledovat rozpravu. Součástí 

návštěvy Štrasburku je také Parlamentarium Simone Veilové, které dynamickou 

a interaktivní formou nabízí základní informace o Evropském parlamentu.

Mimo plenární zasedání:

 10–100 osob  1,5–3 hodiny 

všech 24 jazyků Evropské unie   

Dostupnost: Po–Čt

Minimální lhůta pro rezervaci: 8 týdnů

Během plenárního zasedání:

20-100 lidí  1 hodina 

Multimediální průvodce (dostupný ve všech 24 jazycích EU) 

DE, EN, FR (prohlídka s průvodcem) 

Dostupnost: Po-Pá

Rezervace nutná minimálně: 2 dny předem



Hra na poslance v Parlamentariu Simone Veilové

Hráči se střídají v úloze politických představitelů Evropské unie. Jako poslanci 

Evropského parlamentu zkoumají návrhy právních předpisů, jednají o nich a hlasují. 

Hráči rozdělení do politických skupin a parlamentních výborů analyzují daná témata, 

navrhují změny a hledají kompromisy. Mají tak příležitost sami poznat, jak vzniká 

právo Unie a kdo se na jeho vzniku podílí. Všichni účastníci obdrží certifikát podepsaný 

předsedou Evropského parlamentu. Po návratu do školy mohou účastníci vést diskusi 

o výsledcích aktivity.

16–32 osob  2,5 hodiny 

všech 24 jazyků Evropské unie   

Dostupnost: Po–Pá

Minimální lhůta pro rezervaci: 2 týdny

Euroscola

Euroscola umožňuje studentům vidět rozhodovací proces v Evropské unii zblízka 

v dynamickém a mnohojazyčném prostředí. Evropský parlament zve školy z celé 

Evropské unie, aby se účastnily programu, který vyvrcholí jednodenní akcí ve 

Štrasburku. V jednacím sále se studenti ocitnou v kůži poslance Evropského 

parlamentu a mají možnost vystoupit s projevem a diskutovat a hlasovat  

o usneseních. Před cestou do Štrasburku se školy nejprve účastní národního 

kola soutěže.

16–18 let  15–24 studentů (plus jeden vyučující)  1 den (plus národní 

kola soutěže, jejichž délka se v jednotlivých zemích liší)  všech 24 jazyků Evropské 

unie (závěrečná akce ve Štrasburku proběhne v EN, FR, DE)

Dostupnost: Kontaktujte prosím nejbližší kontaktní kanceláře Evropského parlamentu



NAPŘÍČ EVROPOU
Kontaktní kanceláře Evropského parlamentu
Evropský parlament má síť kontaktních kanceláří ve velkých městech 

Evropské unie. Informační kanceláře pořádají různé akce a poskytují učební 

materiály o Evropské unii a některé z nich nabízejí i interaktivní expozici 

Zážitek Evropa (Europa Experience). Adresu nejbližší informační kanceláře 

najdete na internetových stránkách pro návštěvníky.

Program „Vyslanci do škol“

Program Evropského parlamentu Vyslanci do škol je vzdělávací síť, která zvyšuje 

povědomí o evropském občanství a demokracii. Učitelé se stávají „služebně 

staršími“ a studenti „služebně mladšími“ velvyslanci a společně se účastní 

činností, jako jsou informační stánky a akce u příležitosti Dne Evropy. Evropský 

parlament a jeho kontaktní kanceláře nabízejí semináře pro vyučující, vzdělávací 

nástroje a komunikační platformy, které školám pomáhají navázat kontakt 

s poslanci Evropského parlamentu a dozvědět se více o jejich práci. Rovněž 

pomáhají navázat kontakty s dalšími evropskými školami v této síti.

14–18 let  skupina či skupiny studentů se svým profesorem či profesory   

všech 24 jazyků Evropské unie   

Dostupnost: Kontaktujte prosím nejbližší kontaktní kancelář Evropského parlamentu

Další informace: 

www.europarl.europa.eu/atyourservice 

www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

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


ONLINE ZDROJE 
Výukové materiály Domu evropských dějin

Na internetových stránkách Domu evropských dějin jsou k dispozici zdroje online 

pro vyučující a studenty. Tyto materiály doplňují stálou výstavu a jsou ideální pro 

práci ve třídě, doma nebo jinde. Věnují se nejdůležitějším tématům a poukazují 

na to, v čem se minulost a přítomnost liší a v čem se naopak podobají. Dostupná 

témata: migrace, lidská práva, identita, konflikt a komunikace.

6–18 let  všech 24 jazyků Evropské unie  

Další informace: www.historia-europa.ep.eu

Multimediální centrum

Multimediální centrum Evropského parlamentu zahrnuje zpravodajská, informační 

a vzdělávací videa. Videa jsou k dispozici v mnoha formátech a ve většině oficiálních 

jazyků Evropské unie, případně s titulky.

všech 24 jazyků Evropské unie

Více informací na: www.multimedia.europarl.europa.eu

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