
Παιχνίδι ρόλων για σχολεία 

Ψυχ-αγωγική εμπειρία 

Οι μαθητές θα γνωρίσουν πώς λειτουργεί το ΕΚ με τρόπο που και διαφορετικός και 

ψυχαγωγικός είναι. 

Στο παιχνίδι, θα ανακαλύψουν  πώς ετοιμάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ποιοί 

εμπλέκονται στην προετοιμασία της. Οι μαθητές θα ανακαλύψουν έτσι πώς 

δημιουργούνται συμμαχίες, πώς και γιατί διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα 

θεσμικά όργανα και πώς λειτουργεί η επικοινωνία με τα Μέσα Ενημέρωσης. 

Οι παίκτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πίεση ανάλογη εκείνη που νιώθουν οι 

ευρωβουλευτές, είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν πληροφορίες από ειδικούς, 

οργανώσεις και άλλους εμπλεκόμενους και να επιλέξουν τα στοιχεία εκείνα που 

εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους στο παιχνίδι. Είναι υποχρεωμένοι να 

παίρνουν τις αποφάσεις τους γρήγορα και να αξιοποιήσουν τα επικοινωνιακά τους 

χαρίσματα στις επαφές τους με τον Τύπο αλλά και στις πολιτικές συζητήσεις. 

Για να ανταποκριθούν οι αποφάσεις τους με το γενικό συμφέρον των Ευρωπαίων 

Πολιτών θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να συνεργασθούν στενά 

μεταξύ τους και να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους. Για να πετύχουν θα  πρέπει να 

μάθουν ότι δεν μπορούν απλά να κάνουν ότι νομίζουν οι ίδιοι σωστό, αλλά να 

λάβουν υπ' όψιν τους τις απόψεις και τα συμφέροντα των άλλων. 



Σύντομος οδηγός για το παιχνίδι ρόλων 

 

1. Πολιτικές ομάδες 

Οι παίκτες χωρίζονται από την αρχή σε τέσσερις πολιτικές ομάδες. Στο παιχνίδι 

υπάρχουν τέσσερις υποθετικές "πολιτικές ομάδες": 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα της Αλληλεγγύης 

Βασική πολιτική: Κύριος στόχος της ομάδας είναι η προάσπιση του 

κράτους πρόνοιας. Η ομάδα είναι υπέρ της κρατικής παρέμβασης για 

την προσφορά δημόσιων υπηρεσιών και χρηματοδοτήσεων. 

 

  

 

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα της Οικολογίας 

Βασική πολιτική: Η ομάδα αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην 

προστασία του περιβάλλοντος αλλά υπερασπίζεται επίσης την 

κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθερία.  

 

  

 

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα της Ελευθερίας 

Βασική πολιτική: Η ομάδα αυτή πιστεύει στην ατομική ευθύνη και τους 

μηχανισμούς της αγοράς. Υποστηρίζει την ελεύθερη 

επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό και αντιτίθεται στις κρατικές 

παρεμβάσεις. 

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα της Παραδόσης 

Βασική πολιτική: Η ομάδα αυτή πιστεύει σε μια κοινωνία όπου η 

κρατική παρέμβαση και η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει βρίσκονται σε 

ισορροπία, οι στόχοι της νομοθεσίας να είναι ρεαλιστικοί και η 

εφαρμογή της ελαστική. 

 

 

 



2. Τα σενάρια 

 

Μόλις σχηματιστούν οι πολιτικές ομάδες θα ζητηθεί από την κάθε μία να χωριστεί 

στα δύο, ώστε να σχηματιστούν οι επιτροπές. Στη συνέχεια, κάθε επιτροπή 

αναλαμβάνει να εξετάσει μια εικονική υπόθεση. 

 

 

Υπόθεση 1: Επιτροπή Περιβάλλοντος - Οδηγία για την 

αλληλεγγύη στο θέμα του νερού. 

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με 

ανισορροπίες στον εφοδιασμό με νερό. Τα κράτη μέλη έχουν 

αποφασίσει να προβούν στην από κοινού διαχείριση των υδάτινων 

πόρων τους, κατασκευάζοντας έναν αγωγό νερού που θα διασχίζει την 

ΕΕ. Η κατασκευή έχει ήδη αρχίσει, αλλά οι πρόσφατες έρευνες 

δείχνουν ότι ακόμα κι έτσι θα συνεχίσει να υπάρχει ένα έλλειμμα 

εφοδιασμού σε ποσοστό 30%. Η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο 

δράσης για τη διαχείριση των υδάτων, την οδηγία για την αλληλεγγύη 

στο θέμα του νερού. 

 

 

 

Υπόθεση 2: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών – οδηγία για την 

ταυτοποίηση των προσώπων. 

Τα εμφυτευόμενα μικροτσίπ χρησιμοποιούνται ήδη στην Ευρώπη, για 

σκοπούς που έχουν να κάνουν με την υγεία, την απόδειξη της 

ταυτότητας και την ασφάλεια. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτή η 

τεχνολογία απόδειξης της ταυτότητας έχει πολλά πλεονεκτήματα, ενώ 

άλλοι την θεωρούν παντελώς απαράδεκτη.  

Η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο να ρυθμιστεί η χρήση των εμφυτευόμενων 

μικροτσίπ στο μέλλον, ώστε να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των ατόμων και να περιοριστούν οι κίνδυνοι κακής χρήσης 

τους, και γι' αυτό προτείνει την οδηγία για την ταυτοποίηση των 

προσώπων. 

 

 

 



3.Τα στάδια

Το παιχνίδι αποτελεί προσομοίωση της “συνήθους νομοθετικής διαδικασίας” που 

χρησιμοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από 

δύο ή τρεις “αναγνώσεις”. Στην πρώτη ανάγνωση, οι παίκτες διατυπώνουν 

τροπολογίες στα σχέδια οδηγιών και προσπαθούν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία για 

τις θέσεις τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών. 

Στη δεύτερη ανάγνωση, οι μαθητές πρέπει να διαπραγματευτούν με το Συμβούλιο 

Υπουργών για να επηρεάσουν το περιεχόμενο του σχεδίου οδηγίας. Αν δεν υπάρξει 

συμβιβασμός, η πρόταση συζητείται για τελευταία φορά σε μια “συνεδρίαση 

συνδιαλλαγής”, όπου όλα είναι ρευστά... 

Πώς κάνουμε κράτηση; 

Το παιχνίδι ρόλων είναι δωρεάν και έχει σχεδιαστεί για μαθητές μεταξύ 14 και 16 

ετών. Ωστόσο, μπορεί και μεγαλύτεροι μαθητές να βρουν το παιχνίδι ενδιαφέρον και 

διασκεδαστικό. Σημειώστε πάντως ότι μόνο ομαδικές συμμετοχές γίνονται δεκτές. Το 

παιχνίδι ρόλων δεν είναι διαθέσιμο για μεμονωμένους επισκέπτες. Οι ομάδες πρέπει 

να αποτελούνται από τουλάχιστον 16 και το πολύ 32 άτομα. 

Οι αιτήσεις ομάδων για κράτηση θέσης μπορούν να γίνονται μέσω της ιστοσελίδας 

στη διεύθυνση: 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/el/education-learning/brussels/role-play-

game

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις αιτήσεις τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την 

επίσκεψη της ομάδας σας. 

Το παιχνίδι ρόλων παίζεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και διαρκεί περίπου 2½ 

ώρες. Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν και μαθητές με μειωμένη κινητικότητα. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια του παιχνιδιού, μπορείτε να έρθετε 

σε επαφή με το τμήμα ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

rpg@ep.europa.eu 

https://www.europarl.europa.eu/visiting/el/education-learning/brussels/role-play-game
mailto:rpg@ep.europa.eu

