
Gry fabularne dla szkół 

Nauka poprzez zabawę 

Uczniowie dowiedzą się w przyjemny i pomysłowy sposób, jak pracuje Parlament 

Europejski.  

Podczas gry odkryją, jak powstają projekty aktów legislacyjnych i kto jest 

zaangażowany w tę procedurę.  Zrozumieją przesłanki zawierania sojuszy, 

negocjacji z innymi instytucjami i kontaktów z mediami.  

Uczestnicy będą pracować pod presją, w atmosferze podobnej do tej, w której 

pracują posłowie do PE. Będą musieli zbierać informacje od ekspertów, lobbystów i 

innych podmiotów oraz wybierać najodpowiedniejsze elementy. Uczniowie będą 

musieli szybko podejmować decyzje i wykorzystywać umiejętności komunikacyjne w 

kontaktach z prasą i podczas debat politycznych. 

Chcąc podjąć decyzje, które będą zbieżne z interesami obywateli Europy, uczestnicy 

gry będą musieli współpracować, ale też ścierać się ze sobą. Uczestnicy uczą się, że 

nie mogą podejmować decyzji tylko w oparciu o własne opinie, ale muszą brać pod 

uwagę stanowisko innych, by uzyskać satysfakcjonujący wynik. 



Krótki przewodnik po grze fabularnej 

1. Grupy polityczne

Po przybyciu do Parlamentu uczestnicy zostaną podzieleni na cztery fikcyjne grupy 

polityczne: 

Grupa Solidarności Europejskiej 

Założenia polityczne:  Głównym celem działalności tej grupy jest 

dobrobyt w państwie. Grupa opowiada się za ingerencją państwa jako 

podmiotu świadczącego usługi publiczne i zapewniającego 

finansowanie. 

Europejska Grupa na rzecz Ekologii 

Założenia polityczne: Grupa ta zajmuje się przede wszystkim ochroną 

środowiska, ale walczy również o sprawiedliwość społeczną i wolność.  

Europejska Grupa Swobód 

Założenia polityczne: Grupa swobód stawia na odpowiedzialność 

jednostki i mechanizmy rynkowe. Opowiada się za swobodą 

przedsiębiorczości oraz konkurencyjnością, jest zaś przeciwna 

interwencji państwa. 

Europejska Grupa Tradycji 

Założenia polityczne:  Stawia na społeczeństwo oparte na równowadze 

sił między interwencją państwa a inicjatywą prywatną oraz na 

realistyczne założenia ustawodawcze i elastyczne wdrażanie prawa. 



2. Zadania

Po utworzeniu grup politycznych ich członkowie podzielą się samodzielnie na dwa 

zespoły, by móc utworzyć komisje. Każda komisja otrzyma następnie fikcyjny 

przypadek do rozpatrzenia. 

Przypadek 1: Komisja Ochrony Środowiska – dyrektywa w 

sprawie solidarnego zaopatrzenia w wodę 

Z uwagi na zmiany klimatu w Europie występują trudności z 

zapewnieniem zrównoważonego zaopatrzenia w wodę. Państwa 

członkowskie zdecydowały się połączyć swoje zasoby wodne, budując 

sieć wodociągową obejmującą obszar całej UE. Choć rozpoczęto już 

prace nad budową wodociągu, najnowsze badania wskazują, że wciąż 

grozi nam 30% deficyt w zakresie dostaw wody. Komisja proponuje 

plan działania w zakresie gospodarki wodnej czyli dyrektywę w sprawie 

solidarnego zaopatrzenia w wodę. 

Kazus 2: Komisja Wolności Obywatelskich – dyrektywa w sprawie 

identyfikacji osób  

Dla celów ochrony zdrowia, identyfikacji i bezpieczeństwa w Europie 

stosuje się już wszczepiane mikrochipy. Niektórzy są przekonani o 

korzyściach, które niesie z sobą ta nowoczesna technologia, inni 

uważają, że nie można jej zaakceptować. Komisja Europejska 

dostrzega potrzebę uregulowania zasad wszczepiania chipów w 

przyszłości w dyrektywie w sprawie identyfikacji osób, by chronić 

podstawowe prawa obywateli i ograniczać potencjalne nadużycia. 



3. Etapy gry

Przebieg gry odzwierciedla zasady zwykłej procedury ustawodawczej stosowanej w 

Parlamencie Europejskim. W ramach tej procedury odbywają się dwa lub trzy 

czytania projektu aktu ustawodawczego. W pierwszym czytaniu uczestnicy gry 

przygotują poprawki do projektu dyrektywy i spróbują uzyskać poparcie większości 

na posiedzeniach komisji.  

W drugim czytaniu uczniowie muszą negocjować z Radą Ministrów, by zmienić 

projekt dyrektywy. W przypadku braku kompromisu wniosek jest po raz ostatni 

poddawany dyskusji na posiedzeniu komitetu pojednawczego, gdzie ważą się 

ostateczne losy projektu… 

Jak zarezerwować termin gry fabularnej? 

Udział w grze fabularnej jest bezpłatny. Gra skierowana jest do uczniów w wieku od 

14 do 16 lat, ale może być dobrą rozrywką i doświadczeniem edukacyjnym również 

dla starszych uczniów. Udział w grze mogą zarezerwować jedynie grupy. Goście 

indywidualni nie mogą brać udziału w grach fabularnych. Grupa powinna liczyć od 16 

do 32 osób. Rezerwacji grupowej można dokonać za pośrednictwem strony 

internetowej: 

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

game

Wniosek w sprawie gry fabularnej należy przesłać co najmniej cztery miesiące przed 

planowaną wizytą. Gry fabularne są organizowane od poniedziałku do piątku i trwają 

około dwóch i pół godziny. W grach mogą brać udział również uczniowie o 

ograniczonej możliwości poruszania się. Szczegółowe informacje na temat terminów 

gier można uzyskać w dziale informacji pod adresem: rpg@ep.europa.eu 

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

