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HUR SER DAGEN I 
EUROPAPARLAMENTET 

UT?



PROGRAM

Säkerhetskontroll
08.00

• Ankomst till Louise Weiss-byggnaden i 

Europaparlamentet

• Utdelning av besökskort och dagens program

Kaffepaus
09.15

• Presentation av dagens program

• Indelning i flerspråkiga arbetsgrupper

Europaparlamentets plenisal 
(Louise Weiss-byggnaden)

10.00

• Ni tar plats i Europaparlamentets sessionssal

• Välkomsthälsning

• Foto

• Handläggare vid Europaparlamentet berättar om 

Europaparlamentet och EU

• Varje skola presenteras av en elev (en minut per 

skola)

• Enkät (på temat ”Vad tycker du om EU?”)

• Frågor och diskussion om det europeiska 

samarbetet



PROGRAM

Lunch i Europaparlamentets 
restaurang

12.45

• ”Eurogame”-spelet börjar och deltagarna delas in i lag om 

4 personer

Lärarna samlas
14.30

• Alla lärare samlas för diskussion med en handläggare i 

Europaparlamentet

Arbetsgrupperna samlas
14.00

• Ni diskuterar viktiga frågor för Europa. Varje arbetsgrupp 

skall utse en talesman och en redaktör. 

Samling i 
Europaparlamentets 
sessionssal

16.00

• Plenarsammanträde: de betänkanden som 

arbetsgrupperna antagit presenteras

• Sammanfattning och förslag

• Final i ”Eurogame”-spelet och prisutdelning

• Utdelning av ”Euroscola”-diplomet.

• Europahymnen



DAGEN BÖRJAR MED ATT NÅGON FRÅN VARJE 
KLASS FÅR PRESENTERA SIN SKOLA:

” – Det var roligt att presentera

skolan men det var lite

nervöst innan. Jag gillar att

gå mer på känsla och hade

inte förberett mig så mycket.”



“ – Jag fick nog av alla
snubbar från Ungern i min
grupp, så det blev mycket att 
debattera. De hade rätt fasta
åsikter men jag kämpade
hårt!”

UTSKOTTSMÖTE: INLEDANDE DISKUSSIONER
I FLERSPRÅKIGA ARBETSGRUPPER



PLENARSAMMANTRÄDE: DE BETÄNKANDEN SOM 
ARBETSGRUPPERNA ANTAGIT PRESENTERAS

” – Vi vill göra det lättare att 
söka arbete i andra EU-
länder. Gratis Interrailkort i en 
månad till alla som fyller 18 
år.”



VOTERING: OMRÖSTNING OM 
ARBETSGRUPPERNAS FÖRSLAG

”– Man fick rösta, man 
kände sig viktig.” 



EUROGAME: EN FLERSPRÅKIG FRÅGETÄVLING

• Flerspråkig frågetävling
• Lag om 4 personer från 

olika länder
• Möjlighet att nätverka med 

andra elever på lunchen



FÖR LÄRARE

• Parlamentarium

• Möte mellan lärare

• Föreläsning och diskussion om integration av nyanlända med andra lärare

• Plenarsammanträde med eleverna





ARBETSGRUPPERNA



MILJÖ OCH 
FÖRNYBAR 

ENERGI

Hur kan vi bidra till en hållbar utveckling?

• Är ekonomisk utveckling fortsatt 
möjlig utan att jordens resurser 
hotas?

• Vad ska EU göra i fråga om miljö och 
förnybar energi? 

• Hur kan vi få människor att ändra sitt 
beteende?



SÄKERHET 
OCH 

MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

• Vilken betydelse har yttrandefrihet, 
jämställdhet och personuppgiftsskydd för 
Europa?

• Vad ska vi göra om en av EU:s 
medlemsstater bryter mot dessa principer?

• Ska EU begränsa yttrandefriheten om 
säkerheten hotas?

Kan vi begränsa de mänskliga 
rättigheterna om säkerheten hotas?



EUROPAÅRET 
FÖR KULTURARV 

2018

• Hur kan man stödja kultursektorn och 
utveckla dess fulla ekonomiska 
potential? 

• Vilka insatser skulle du göra för att 
främja dialogen mellan kulturer? 

• Vilken inverkan har det europeiska 
kulturarvet på EU:s internationella 
förbindelser?

Kan man främja Europas kulturella 
mångfald?



EU:S 
FRAMTID

• Hur vill du att EU ska se ut? 

• Vilka relationer ska EU ha till sina 
grannar? 

• Vilken roll ska EU ha i en globaliserad 
värld? 

• I vilken utsträckning ska EU sprida 
sina värderingar i världen?

Vilken framtid för EU?



MIGRATION 
OCH 

INTEGRATION

• Hur ska migrationsströmmarna i 
Medelhavsområdet hanteras?

• Är EU skyldigt att visa solidaritet?

• Hur kan invandrare integreras på ett 
bra sätt i de europeiska samhällena? 

Vilken är EU:s roll i fråga om migration 
och integration?



JOBB FÖR 
UNGA

• Vilka möjligheter erbjuder EU 
ungdomar i dag att få jobb? 

• Vad bör medlemsstaterna och EU 
göra för att fler ungdomar ska få 
jobb?

Jobb för unga, en utmaning för EU?



TIPS

• Dela upp er i sex lika stora grupper 

• Förbered er – det blir roligare och 
mer givande då!

• Ta med (elektroniska) visitkort

• Fyll på det engelska/franska 
ordförrådet!

• Var aktiva på sociala medier



KLÄDKOD?



instagram: 
#euroscola2016

www.facebook.
com/euroscola



IN ENGLISH?

EN FRANÇAIS?















SVENSKA LEDAMÖTER I EUROPAPARLAMENTET



ÅRETS SKOLOR OCH DATUM
• 19 januari (fredag) – Holavedsgymnasiet, Tranås
• 1 februari (torsdag) – Platengymnasiet, Motala
• 15 februari (torsdag) – Jensen Internationella Gymnasium, Stockholm
• 22 februari (torsdag) – Skvaderns Gymnasieskola, Sundsvall 
• 16 mars (fredag) – Karolinska Gymnasiet, Örebro
• 22 mars (torsdag) – Ehrensvärdska Gymnasiet, Karlskrona
• 12 april (torsdag) – Hjalmar Lundbohmsskolan, Kiruna 
• 3 maj (torsdag) – Björknäsgymnasiet, Boden
• 24 maj (torsdag) – Karlfeldtgymnasiet, Avesta
• 1 juni EYE (fredag) + 2 juni (lördag) – Österänggymnasiet, Kristianstad
• 1-2 juni EYE 2018 – Falu Frigymnasium, Falun 
• 18 oktober: Johannes Hedberggymnasiet, Helsingborg
• 26 oktober: Hagagymnasiet, Norrköping
• 27 november: Wisbygymnasiet, Visby
• 29 november: Sundsvalls gymnasium, Sundsvall
• 14 december: Luleå gymnasieskola (EPAS-skola), Luleå



EYE 2018





Kontakta Europahuset i Stockholm:

Regeringsgatan 65
11156 Stockholm

Telefon: 08-56 24 44 55
www.europahuset.eu

Kontakta Markus Bonekamp:

Mobil: 0709–98 96 94
Mail: markus.bonekamp@ep.europa.eu

www.europaparlamentet.se

•

UNDRAR DU NÅGOT MER?


