Simulační hra na parlament určená pro školy

Škola hrou
Studenti se inovativní a zábavnou formou dozvědí mnohé o tom, jak Evropský
parlament funguje uvnitř.
V průběhu hry se seznámí s tím, jak jsou vypracovávány evropské právní předpisy a
kdo všechno je do tohoto procesu zapojen. Studenti se seznámí s tím, jak vznikají
koalice, jak probíhají jednání s jinými institucemi a komunikace se sdělovacími
prostředky.
Podobně jako opravdoví poslanci budou hráči vystaveni stresovým situacím: budou
muset získávat informace od odborníků z praxe, lobbyistických skupin a dalších
zúčastněných stran a vybrat z nich to nejpodstatnější. Studenti se budou muset
rychle rozhodovat a při jednání se zástupci tisku a v politických debatách také zapojit
své komunikační schopnosti.
V průběhu celé hry budou hráči muset navzájem spolupracovat a překonávat sami
sebe, aby dokázali rozhodovat v souladu se zájmy evropských občanů. Pochopí, že
nemohou jednat jenom na základě vlastního uvážení, ale že musí brát v úvahu i
názory ostatních, aby dosáhli uspokojivých výsledků.

Krátký průvodce simulační hrou na parlament.
1. Politické skupiny
Při příchodu budou účastníci rozděleni do čtyř fiktivních politických skupin.

Evropská skupina solidarity
Hlavní politické zaměření: Stěžejním cílem této skupiny je blaho státu.
Je zastánkyní státní intervence jako prostředku poskytování veřejných
služeb a financí.

Evropská skupina za ekologii
Hlavní politické zaměření:

Tato skupina se zasazuje zejména za

ochranu životního prostředí, ale bojuje i za sociální spravedlnost a
svobodu.

Evropská skupina svobody
Hlavní politické zaměření:
jednotlivce

a

tržní

Skupina svobody věří v odpovědnost

mechanismy.

Hájí

svobodné

podnikání

a

hospodářskou soutěž a je proti zásahům státu.

Evropská skupina tradice
Hlavní politické zaměření:

Věří ve společnost, v níž by zásahy státu

a soukromé iniciativy byly v rovnováze a která by si kladla realistické
cíle v oblasti přijímání právních předpisů a flexibilně by je prováděla v
praxi.

2. Případy
Po vytvoření těchto politických skupin bude každá z nich dále rozdělena do dvou
samostatných skupinek, z nichž každá bude politickou skupinu reprezentovat v
jednom ze dvou výborů. Každý výbor poté dostane fiktivní případ, kterým se bude
zabývat.
Případ 1: Výbor pro životní prostředí – směrnice o solidaritě v
oblasti vodního hospodářství
V důsledku změn klimatu čelí Evropa nerovnováze v oblasti dodávek
vody. Členské státy se rozhodly, že se o své zdroje budou dělit a
vybudují vodovodní síť vedoucí přes celou EU. Přestože její výstavba
již začala, nejnovější výzkumy poukazují na to, že zásobování vodou
stále ještě nepokryje 30 % spotřeby. Komise navrhuje akční plán v
oblasti vodního hospodářství, tzv. směrnici o solidaritě v oblasti
vodního hospodářství.

Případ 2: Výbor pro občanské svobody – směrnice o identifikaci
osob.
Čipy implantované pod kůži se již v Evropě používají, ať už z důvodů
souvisejících se zdravím nebo z důvodů identifikace a bezpečnosti.
Někdo se domnívá, že tato identifikační technologie má mnoho výhod,
pro jiné je zcela nepřijatelná.
Evropská komise dospěla k názoru, že používání implantovaných čipů
bude v budoucnu zapotřebí regulovat, aby byla zaručena základní
práva jednotlivců a omezily se možnosti zneužití čipů. K tomu má
sloužit tzv. směrnice o identifikaci osob.

3. Postup
Hra simuluje „řádný legislativní postup“ Evropského parlamentu. Postup se skládá ze
dvou nebo tří čtení. V prvním čtení hráči vypracují pozměňovací návrhy k návrhům
směrnic a na schůzích výboru se pokusí na svou stranu získat většinu.
V druhém čtení musí studenti jednat s Radou ministrů, aby ovlivnili návrh směrnice.
Pokud není dosaženo kompromisu, projednává se návrh ještě jednou, naposledy, na
dohodovacím jednání, kdy už jde o všechno...

Jak je možné si hru rezervovat?
Simulační hra se hraje zdarma a je určena pro studenty ve věku od 14 do 16 let. Hra
však může připadat poučná a zábavná i starším studentům. Chtěli bychom Vás
upozornit, že přijímáme pouze skupinové rezervace. Hra není určena pro jednotlivé
návštěvníky. Skupiny by se měly skládat nejméně z 16 a nejvíce z 32 účastníků.
Skupinové rezervace lze zasílat prostřednictvím webových stránek:
https://europarl.europa.eu/visiting/cs/education-learning/brussels/role-play-game
Chtěli bychom Vás upozornit na to, že žádost o skupinovou rezervaci je nutné
odeslat nejméně čtyři měsíce před Vaší návštěvou.
Hru lze hrát od pondělí do pátku. Jedna hra trvá asi 2,5 hodiny. Přístupná je i pro
studenty se sníženou pohyblivostí. Máte-li zájem o více informací o hracích časech,
obraťte se prosím na naše informační oddělení na e-mailu: rpg@ep.europa.eu.

