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Eiropas Parlamentā ir gaidīti visu vecumu apmeklētāji. Šajā 
brošūrā ir informācija par izglītojošajam personālam pieejamiem 
pakalpojumiem un mācību resursiem, kas papildina apmeklējumu 
standarta piedāvājumu Briselē un Strasbūrā.

Briselē ir iespējams apmeklēt sēžu zāli, kurā notiek debates un 
balsošana, apmeklētāju centru “Parlamentarium” un muzeju “Eiropas 
vēstures nams”. Strasbūrā apmeklētāji var apskatīt sēžu zāli un 
Simonas Veilas vārdā nosaukto “Parlamentarium”. Šos apmeklējumus 
var apvienot.

Izglītojošais personāls var izmantot arī Eiropas Parlamenta 
informācijas biroju palīdzību, kuri ir izveidoti Eiropas lielākajās 
pilsētās. Informācijas biroji organizē pasākumus un izplata materiālus 
par Eiropas Parlamentu. Dažos birojos ir izveidota pavisam jauna un 
unikāla izstāde “Europa Experience”, kas interaktīvā un dinamiskā 
veidā iepazīstina interesentus ar Eiropas politiku.

Ja vien nav norādīts citādi, visa informācija par Eiropas Parlamenta 
apmeklēšanu, tostarp apmeklējumu rezervēšanu, ir pieejama tīmekļa 
vietnē

www.europarl.europa.eu/visiting 

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


BRISELĒ
EIROPAS VĒSTURES NAMS

Eiropas vēstures namā kontinents ir aplūkots kopumā, kā arī ir 

atspoguļoti dažādi Eiropas vēstures redzējumi. Muzejs ir lieliska 

izglītojoša vieta, kur saistošā un aizraujošā veidā uzzināt par Eiropas 

pagātni, mūsdienām un nākotni.

Darba laiks

Pirmdiena: plkst. 13.00–21.00   |  otrdiena–piektdiena: plkst. 9.00–18.00   |   

sestdiena un svētdiena: plkst. 10.00–18.00

90 minūtes 

Nodarbībām paredzētas darba lapas

Lai nostiprinātu pastāvīgajā ekspozīcijā un izstādēs iegūtās zināšanas, ir iespējams 

izmantot īpaši izstrādātas darba lapas. Ar šo materiālu palīdzību skolēni tiek mudināti 

iedziļināties vēsturē, uzdot jautājumus un patstāvīgi analizēt notikumus. Skolēni 

patstāvīgi apgūst Eiropas vēsturi, darbojoties mazās grupās un padziļināti pētot 

muzeja atspoguļotos notikumus un saturu. Lai palīdzētu skolēniem strādāt ar darba 

lapām, grupu vadītāji var izmantot sagatavotos norādījumus. 

12–18 gadi  10–60 personas  Pastāvīgā ekspozīcija: 90 minūtes  

DE, EN, FR, NL

Pieejamība: katru dienu

Rezervēšana: vismaz 2 nedēļas iepriekš



Seminārs “Aptaustāmā vēsture” 

Semināra “Aptaustāmā vēsture” laikā vēsture atdzīvojas! Pasākuma dalībnieki 

var iepazīt vēsturi taktilā veidā, jo viņiem būs iespēja aptaustīt dažus ārkārtīgi 

interesantus Eiropas vēstures nama eksponātus. Semināra dalībnieki varēs 

paturēt rokās un izpētīt eksponātus gan no pamatkrājuma, gan palīgkrājuma, 

tostarp dažādus priekšmetus, fotogrāfijas un teksta materiālus.

6–18 gadi  10–30 personas 90 minūtes DE, EN, FR, NL    

Pieejamība: katru dienu

Rezervēšana: vismaz 4 nedēļas iepriekš



“PARLAMENTARIUM”

Apmeklētāju centrs “Parlamentarium” piedāvā iespēju iepazīt Eiropas 

Parlamentu līdz šim vēl nepieredzētā veidā. Ar dinamisku multimediju 

ekrānu, panorāmas kinozāles un milzīgas interaktīvas kartes palīdzību 

apmeklētāji var uzzināt, kā attīstījusies Eiropas demokrātija.

Darba laiks

Pirmdiena: plkst. 13.00–18.00   |   otrdiena–piektdiena: plkst. 9.00–18.00   |   

sestdiena un svētdiena: plkst. 10.00–18.00

90 minūtes



Lomu spēle

Lomu spēles dalībnieki uzzina, kā vadīt Eiropas Savienību. Dalībniekiem 

jāiejūtas Eiropas Parlamenta deputātu lomā un jāpētī un jāapspriež kāds 

jauns tiesību akts, kā arī jābalso par to. Dalībnieki tiek sadalīti pa politiskajām 

grupām un komitejām, kurās viņi analizē dažādus jautājumus, ierosina 

izmaiņas un cenšas rast kompromisus. Spēles dalībnieki gūst priekšstatu par 

to, kā tiek veidoti Eiropas tiesību akti un kas ir galvenie lēmumu pieņēmēji. 

Spēles beigās visi tās dalībnieki saņem Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 

parakstītu sertifikātu. Ir pieejams arī pārskata rīks, ko var izmantot, lai 

turpinātu nodarbības klasē.

14+ gadi  16–32 personas  2,5 stundas 

Visas 24 Eiropas Savienības valodas  

Pieejamība: katru dienu

Rezervēšana: vismaz 12 nedēļas iepriekš



SĒŽU ZĀLE

Sēžu zāles apmeklējums Briselē

Sēžu zālē sanāk kopā visi (705) Eiropas Parlamenta deputāti, un tajā notiek 

visplašākās un vissvarīgākās debates. Plenārsēžu laikā apmeklētāju grupas, 

uzturoties īpaši paredzētā balkonā, var vērot Eiropas Parlamenta sēdes norisi. 

Grupām interaktīvā veidā tiek sniegts plašs ieskats par Eiropas Parlamentu, 

un stāstījumu ir iespējams pielāgot attiecīgajai mērķauditorijai. Ir iespējams 

aplūkot arī konkrētus grupu interesējošus tematus, ja vien tie norādīti, piesakot 

apmeklējumu.

10–100 personas   1,5–3 stundas 

Visas 24 Eiropas Savienības valodas 

Pieejamība: pirmdiena–piektdiena: plkst. 8.30–18.00

Rezervēšana: vismaz 8 nedēļas iepriekš

Eiropas Jaunatnes semināri

Eiropas Jaunatnes semināros sanāk kopā jaunieši no visas Eiropas, lai dalītos 

ar saviem viedokļiem kādā svarīgā jautājumā, apspriestu idejas un balsotu 

par tām. Vairākas jauniešu grupas no dažādām valstīm piedalās semināros, 

kas notiek valodā, ko prot visi dalībnieki. Pa dienu jaunieši darbojas ideju 

laboratorijās un apspriež problēmu risinājumus.  Dienas beigās ir jābalso par 

labāko problēmas risinājuma priekšlikumu, kuru pēc tam kopā apspriež ar 

Eiropas Parlamenta deputātiem.

16–30 gadi  20–40 no katras skolas, kas piedalās pasākumā (lielāku grupu 

dalība ir jāsaskaņo, ņemot vērā iespējas) 1 diena  DE, EN , FR

Pieejamība: vairākas reizes gadā

Rezervēšana: vismaz 8 nedēļas iepriekš



STRASBŪRĀ

Eiropas Parlamenta apmeklējums

Eiropas Parlamenta oficiālā mītnes vieta ir Strasbūrā, kur atrodas sēžu zāle. 

Tajā notiek svarīgas debates un balsošana. Apmeklējums sastāv no sēžu zāles 

apskates un interaktīvas informatīvās daļas, kurā tiek sniegta mērķauditorijai 

pielāgota informācija par Eiropas Parlamentu. Plenārsēžu laikā apmeklētājiem 

ir iespēja vērot Eiropas Parlamenta debates. Tagad apmeklējumu Strasbūrā 

papildina arī Simonas Veilas vārdā nosauktais “Parlamentarium”, kur 

interesentiem dinamiskā un interaktīvā veidā tiek piedāvāta vispārīga 

informācija par Eiropas Parlamentu.

Plenārsēžu laikā:

10–100 personas   1,5–3 stundas 

Visas 24 Eiropas Savienības valodas  

Pieejamība: pirmdiena–ceturtdiena

Iepriekšēja rezervācija: vismaz 8 nedēļas

Laikā, kad plenārsēdes nenotiek:

20–100 dalībnieki   1 stunda 

Visas 24 Eiropas Savienības valodas (multivides gidi) 

DE, EN, FR (ekskursijas ar gidu) 

Pieejamība: pirmdiena–piektdiena

Iepriekšēja rezervācija: vismaz 2 dienas



Lomu spēle Simonas Veilas vārdā nosauktajā “Parlamentarium”

Lomu spēles dalībnieki uzzina, kā vadīt Eiropas Savienību. Dalībniekiem jāiejūtas 

Eiropas Parlamenta deputātu lomā un jāpētī un jāapspriež kāds jauns tiesību akts, 

kā arī jābalso par to. Dalībnieki tiek sadalīti pa politiskajām grupām un komitejām, 

kurās viņi analizē dažādus jautājumus, ierosina izmaiņas un cenšas rast kompromisus. 

Spēles dalībnieki gūst priekšstatu par to, kā tiek veidoti Eiropas tiesību akti un kas 

ir galvenie lēmumu pieņēmēji. Ir pieejams arī pārskata rīks, ko var izmantot, lai 

turpinātu darbu nodarbībās klasē.

16–32 personas  2,5 stundas 

Visas 24 Eiropas Savienības valodas

Pieejamība: pirmdiena–piektdiena

Rezervēšana: vismaz 2 nedēļas iepriekš

“Euroscola”

“Euroscola” ļauj skolēniem klātienē ielūkoties Eiropas Savienības lēmumu 

pieņemšanas procesā dinamiskā un daudzvalodu vidē. Eiropas Parlaments 

aicina skolas no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm piedalīties konkursā, 

kurā galvenais notikums ir vienas dienas pasākums Strasbūrā. Skolēni, tieši 

tāpat kā Eiropas Parlamenta deputāti, sēžu zālē uzstājas ar runām, debatē un 

balso par rezolūcijām. Vispirms skolas sacenšas konkursā savas valsts līmenī, 

pēc tam konkursā uzvarējušās skolas komanda dodas uz Strasbūru.

16–18 gadi  15–24 (un viens skolotājs)  1 diena (un valstīs notiek 

konkursi, kuru ilgums katrā dalībvalstī var atšķirties)  Visas 24 Eiropas Savienības 

valodas (noslēguma pasākums Strasbūrā: tikai DE, EN, FR)

Pieejamība: jāsazinās ar tuvāko Eiropas Parlamenta informācijas biroju



VISĀ EIROPĀ
Eiropas Parlamenta informācijas biroji
Eiropas Parlaments ir izveidojis informācijas biroju tīklu. Tie atrodas visās 

lielākajās Eiropas Savienības pilsētās. Informācijas biroji rīko dažādus 

pasākumus un nodrošina izglītojošus materiālus par Eiropas Savienību. 

Dažos birojos ir apskatāma interaktīva izstāde “Europa Experience”. Skatiet 

apmeklētājiem paredzēto tīmekļa vietnes sadaļu, lai noskaidrotu, kur 

atrodas tuvākais informācijas birojs.

Programma “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”

Programma “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” ir izglītojošs sadarbības 

tīkls, kas palielina informētību par Eiropas pilsonību un demokrātiju. Skolotāji 

kļūst par vecākajiem, bet skolēni – par jaunākajiem vēstniekiem un organizē 

informēšanas un Eiropas dienas pasākumus. Eiropas Parlaments un tā 

informācijas biroji sniedz atbalstu skolotājiem paredzētu semināru rīkošanā 

un mācību līdzekļu un komunikācijas platformu nodrošināšanā, tādējādi skolām 

ir vieglāk sazināties ar Eiropas Parlamenta deputātiem un izprast viņu darbu. 

Tie arī palīdz sazināties ar citām Eiropas skolām šajā tīklā.

14–18 gadi  Skolēnu grupa(-as) un skolotājs(-i)   

Visas 24 Eiropas Savienības valodas 

Pieejamība: jāsazinās ar tuvāko Eiropas Parlamenta informācijas biroju

Papildinformācija:

www.europarl.europa.eu/atyourservice 

www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

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


MATERIĀLI TIEŠSAISTĒ 
Nodarbības, izmantojot Eiropas vēstures nama 

sagatavotos materiālus

Eiropas vēstures nama tīmekļa vietnē ir pieejami skolotājiem un skolēniem 

paredzēti tiešsaistes materiāli. Šie materiāli papildina pastāvīgo ekspozīciju un 

ir ļoti noderīgi darbam klasē, mājās vai kādā citā izglītojošā vidē. Materiālos 

ir ietvertas galvenās tēmas, un tajos ir iztirzāti būtiskākie jautājumi, kā arī 

norādīts kopīgais, kas vieno pagātni un mūsdienas. Aplūkotās tēmas: migrācija, 
cilvēktiesības, identitāte, konflikti un saziņa.

6–18 gadi  Visas 24 Eiropas Savienības valodas 

Papildinformācija: www.historia-europa.ep.eu

Multimediju centrs

Eiropas Parlamenta multimediju centrā atradīsiet audio, foto un videomateriālu 

krājumu – ziņas, izklāstus, paskaidrojošus un izglītojošus materiālus. 

Videomateriāli pieejami daudzos dažādos formātos un lielākajā daļā Eiropas 

Savienības oficiālo valodu.

Visas 24 ES valodas  

Vairāk: https://multimedia.europarl.europa.eu

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