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Euroopan parlamenttiin ovat tervetulleita kaikenikäiset kävijät. 
Tässä esitteessä on tietoa opettajille tarkoitetuista palveluista ja 
aineistoista, jotka tukevat yleistä vierailutarjontaa Brysselissä ja 
Strasbourgissa.

Brysselissä on vierailijoille kolme vakiokohdetta: täysistuntosali, 
jossa Euroopan parlamentin jäsenet eli mepit keskustelevat ja 
äänestävät, vierailukeskus Parlamentarium ja Euroopan historian talo. 
Strasbourgissa on myös täysistuntosali sekä parlamentarium Simone 
Veil, joihin voi tutustua samalla vierailulla.

Lisäksi opettajat voivat hyödyntää Euroopan parlamentin 
yhteystoimistojen verkoston palveluja monissa Euroopan 
suurkaupungeissa. Tiedotustoimistot järjestävät tapahtumia, ja niistä 
saa parlamenttia käsittelevää aineistoa. Osassa on myös upouusi 
Europa Experience -näyttely, jossa esitellään unionin päätöksentekoa 
interaktiivisesti ja elävästi.

Jollei toisin mainita, kaikki tiedot vierailuista Euroopan parlamenttiin 
ja varausten tekemisestä löytyvät verkkosivustoltamme osoitteessa  

www.europarl.europa.eu/visiting

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


BRYSSEL
EUROOPAN HISTORIAN TALO

Euroopan historian talo esittelee vierailijoille maanosamme historiaa eri 

näkökulmista. Museo tutustuttaa kävijät oivaltavasti ja viihdyttävästi 

Euroopan menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Aukioloajat:

ma klo 13.00–21.00   |   ti–pe klo 9.00–18.00   |   la–su klo 10.00–18.00

1,5 tuntia

Tehtäväaineisto

Pysyvään näyttelyyn liittyvät tehtäväaineistot rikastuttavat oppimiskokemusta. 

Aineisto auttaa oppilaita tutustumaan historiaan ja pohtimaan ja analysoimaan 

sitä itsenäisesti. Vierailijat perehtyvät pienryhmissä museon tarinoihin ja sisältöihin 

ja hankkivat omin neuvoin tietoa Euroopan historiasta. Ryhmien johtajat voivat 

ohjeiden avulla opastaa oppilaita tehtäväaineiston käytössä. 

12–18 vuotta  10–60 henkeä  Pysyvä näyttely: 1,5 tuntia  

DE, EN, FR, NL

Saatavuus: Päivittäin

Ennakkovaraus (viimeistään): 2 viikkoa ennen



Työpaja: Vitriinin aarteita 

Historia herää eloon Vitriinin aarteita -työpajassa. Osallistujat saavat käsi-

teltäväkseen ja tutkittavakseen kiehtovia esineitä Euroopan historian talon 

näyttelystä. Ensi ja toisen käden lähteet, kuten esineet, valokuvat ja tekstit, 

havainnollistavat ja elävöittävät historiaa.

6–18 vuotta  10–30 henkeä 1,5 tuntia DE, EN, FR, NL    

Saatavuus: Päivittäin

Ennakkovaraus (viimeistään): 4 viikkoa ennen



PARLAMENTARIUM

Parlamentariumissa voi kokea Euroopan parlamentin täysin uudella 

tavalla. Eurooppalaista demokratiaa esitellään dynaamisten multime-

dianäyttöjen ja jättikokoisen interaktiivisen kartan avulla ja upeassa 

360 asteen elokuvateatterissa.

Aukioloajat:

ma klo 13.00–18.00   |   ti–pe klo 9.00–18.00   |   la–su klo 10.00–18.00

1,5 tuntia



Roolipeli

Roolipelissä pelaajat osallistuvat vuorostaan Euroopan unionin päätöksentekoon. 

Heidän on Euroopan parlamentin jäseninä perehdyttävä ehdotettuun uuteen 

lainsäädäntöön ja keskusteltava ja äänestettävä siitä. Osallistujat jaetaan 

poliittisiin ryhmiin ja valiokuntiin, joissa he analysoivat ongelmia, ehdottavat 

muutoksia ja hakevat kompromisseja. Pelaajat oppivat käytännön kautta, miten 

unionin lainsäädäntöä valmistellaan ja keitä keskeiset toimijat ovat. Kaikki 

osallistujat saavat lopuksi parlamentin puhemiehen allekirjoittaman todistuksen. 

Tuloksia voi myöhemmin käsitellä myös luokassa erillisen työkalun avulla.

14+ vuotta  16–32 henkeä  2,5 tuntia 

Euroopan unionin kaikki 24 kieltä 

Saatavuus: Päivittäin

Ennakkovaraus (viimeistään): 12 viikkoa ennen



ISTUNTOSALI

Istuntosalikäynti

Kaikilla Euroopan parlamentin 705 jäsenellä on oma paikkansa istuntosalissa, 

jossa käydään parlamentin tärkeimmät keskustelut. Ryhmät pääsevät istuntosalin 

yleisölehterille ja voivat seurata keskustelua, jos parlamentti on kokoontunut 

täysistuntoon. Parlamenttia monipuolisesti esittelevä interaktiivinen alustus 

voidaan räätälöidä kohderyhmän mukaan. Varausta tehtäessä esitetyt toiveet 

käsiteltävistä aiheista pyritään ottamaan huomioon.

10–100 henkeä  1,5–3 tuntia 

Euroopan unionin kaikki 24 kieltä  

Saatavuus: ma–pe klo 8.30–18.00

Ennakkovaraus (viimeistään): 8 viikkoa ennen

Euroopan nuorisoseminaarit

Euroopan nuorisoseminaarit tuovat yhteen nuoria kaikkialta Euroopasta 

esittelemään ajatuksiaan päivänpolttavista aiheista sekä keskustelemaan ja 

äänestämään niistä. Seminaareihin osallistuu ryhmiä eri maista. Työkielenä 

on kaikille osallistujille yhteinen kieli. Päivän aikana ajatuslaboratorioissa 

väitellään ideoista ongelmien ratkaisemiseksi.  Päivän päätteeksi äänestetään 

paras ehdotus, josta keskustellaan sitten Euroopan parlamentin jäsenten 

kanssa.

16–30 vuotta  20–40 henkeä/kouluryhmä (tai enemmän, jos tilaa on) 

1 päivä  EN , FR , DE

Saatavuus: Useita kertoja vuodessa

Ennakkovaraus (viimeistään): 8 viikkoa ennen



STRASBOURG 

Vierailu Euroopan parlamentissa

Strasbourg on Euroopan parlamentin virallinen kotipaikka. Sen täysistuntosalissa 

käydään tärkeitä keskusteluja ja toimitetaan äänestyksiä. Vierailuun kuuluu 

käynti istuntosalissa ja parlamenttia monipuolisesti esittelevä interaktiivinen 

alustus, joka räätälöidään kohderyhmän mukaan. Vierailijat voivat seurata 

keskustelua, jos parlamentti on kokoontunut täysistuntoon. Strasbourgissa 

on myös parlamentarium Simone Veil, jossa esitellään parlamentin toimintaa 

interaktiivisesti ja elävästi.

Täysistunnossa:

10–100 henkeä  1,5–3 tuntia 

Euroopan unionin kaikki 24 kieltä  

Saatavuus: ma–to

Ennakkovaraus (viimeistään): 8 viikkoa ennen

Täysistuntojen ulkopuolisena aikana:
20–100 henkeä  1 tunti 

Kierros multimediaoppaan avulla (kaikilla Euroopan unionin 24 kielellä) 

Opastetut kierrokset (englanti, ranska, saksa) 

Vierailuajat: ma–pe  

Varaus tehtävä vähintään: 2 päivää etukäteen



Roolipeli – parlamentarium Simone Veil

Roolipelissä pelaajat osallistuvat vuorostaan Euroopan unionin päätöksentekoon. 

Heidän on Euroopan parlamentin jäseninä perehdyttävä ehdotettuun uuteen 

lainsäädäntöön ja keskusteltava ja äänestettävä siitä. Osallistujat jaetaan poliittisiin 

ryhmiin ja valiokuntiin, joissa he analysoivat ongelmia, ehdottavat muutoksia ja 

hakevat kompromisseja. Pelaajat oppivat käytännön kautta, miten unionin 

lainsäädäntöä valmistellaan ja keitä keskeiset toimijat ovat. Kaikki osallistujat 

saavat lopuksi parlamentin puhemiehen allekirjoittaman todistuksen. Tuloksia voi 

myöhemmin käsitellä myös luokassa erillisen työkalun avulla.

16–32 henkeä  2,5 tuntia 

Euroopan unionin kaikki 24 kieltä  

Saatavuus: ma–pe

Ennakkovaraus (viimeistään): 2 viikkoa ennen

Euroscola

Euroscola tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua Euroopan unionin 

päätöksentekoon omakohtaisesti dynaamisessa ja monikielisessä ympäristössä. 

Euroopan parlamentti kutsuu oppilaitoksia eri puolilta Euroopan unionia 

osallistumaan ohjelmaan, joka huipentuu päivän kestävään tapahtumaan 

Strasbourgissa. Opiskelijat voivat istuntosalissa astua parlamentin jäsenen 

asemaan ja käyttää puheenvuoron, keskustella ja äänestää päätöslauselmista. 

Oppilaitokset kilpailevat ensin keskenään kansallisissa kilpailuissa pääsystä 

Strasbourgiin.

16–18 vuotta  15–24 henkeä (ja yksi opettaja)  1 päivä (tapahtumaa 

edeltävien kansallisten kilpailujen kesto vaihtelee maittain)  Euroopan unionin 

kaikki 24 kieltä (Strasbourgin päätöstapahtuma vain EN, FR, DE)

Saatavuus: Ota yhteyttä lähimpään yhteystoimistoon



ERI PUOLILLA 
EUROOPPAA
Euroopan parlamentin yhteystoimistot 
Euroopan parlamentilla on yhteystoimistoja monissa Euroopan suurkau-

pungeissa. Yhteystoimistot järjestävät tapahtumia, ja niistä saa Euroopan 

unionia käsittelevää opetusaineistoa. Osassa on myös interaktiivinen  

Europa Experience -näyttely. Lähimmän tiedotustoimiston sijainti selviää 

parlamentin vierailusivustolta.

Ambassador School -ohjelma

Euroopan parlamentin Ambassador School -ohjelma on opetusalan verkosto, 

jonka tavoitteena on lisätä tietoutta unionin kansalaisuudesta ja demokratiasta. 

Opettajat ja oppilaat järjestävät unionin ”lähettiläinä” oppilaitoksissa erilaista 

toimintaa, kuten tietoiskuja ja Eurooppa-päivän tapahtumia. Euroopan 

parlamentti ja sen yhteystoimistot tukevat työtä järjestämällä opettajien 

seminaareja ja tarjoamalla käyttöön oppimisvälineitä ja viestintäfoorumeja, 

jotta oppilaitosten olisi helppo ottaa yhteyttä parlamentin jäseniin ja ymmärtää 

heidän työtään. Ne myös helpottavat yhteydenpitoa muihin eurooppalaisiin 

kouluihin tässä verkostossa.

14–18 vuotta  Koululaisryhmä(t) ja opettaja(t)   

Euroopan unionin kaikki 24 kieltä  

Saatavuus: Ota yhteyttä lähimpään yhteystoimistoon

Lisätietoa: 

www.europarl.europa.eu/atyourservice 

www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

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


VERKKOAINEISTO 
Euroopan historian talon opetusaineistot

Euroopan historian talon verkkosivustolla on opettajille ja oppilaille tarkoitettuja 

verkkoaineistoja. Aineistot täydentävät pysyvää näyttelyä, ja niitä voi käyttää 

luokassa, kotona tai muissa oppimisympäristöissä. Aineistoissa käsitellään 

tärkeitä aiheita ja otetaan esille mutkikkaita kysymyksiä sekä menneisyyden 

ja nykypäivän välisiä yhtymäkohtia. Käsiteltävät aiheet: siirtolaisuus, 
ihmisoikeudet, identiteetti, konflikti ja viestintä.

6–18 vuotta  Euroopan unionin kaikki 24 kieltä 

Lisätietoa: www.historia-europa.ep.eu

Multimediakeskus

Euroopan parlamentin multimediakeskus sisältää valikoiman uutisia, taustatietoa ja 

opetusvideoita. Videoita on saatavilla useissa eri tiedostomuodoissa, ja useimmilla 

Euroopan unionin virallisilla kielillä tai tekstityksillä.

Kaikki Euroopan unionin viralliset kielet

Lisätietoa: www.multimedia.europarl.europa.eu

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