Joc de roluri pentru elevi

O experienţă educativă şi amuzantă
Elevii vor afla lucruri despre funcţionarea internă a Parlamentului European într-un
mod inovator şi amuzant.
În timpul jocului, vor descoperi modul în care se elaborează legislaţia europeană şi
părţile implicate în proces. În plus, vor înţelege cum se formează alianţele, cum se
negociază cu celelalte instituţii şi cum are loc comunicarea cu mass-media.
Participanţii se vor confrunta cu un mediu tensionat, similar celui în care îşi
desfăşoară activitatea deputaţii. Ei vor trebui să colecteze informaţii de la experţi în
diferite domenii, de la grupuri de presiune şi de la alte părţi interesate şi să le
selecteze pe cele relevante.
Elevii vor fi puşi în situaţia de a lua decizii rapid şi de a-şi utiliza capacitatea de
comunicare în contractul cu presa şi în dezbaterile politice.
Pe parcursul jocului, participanţii vor colabora şi se vor strădui să se autodepăşească
pentru a lua decizii care să fie în interesul cetăţenilor europeni. Vor învăţa că nu pot
acţiona doar pe baza propriilor opinii, ci trebuie să ia în considerare şi opiniile
celorlalţi pentru a ajunge la un rezultat satisfăcător.

Mic ghid pentru jocul de roluri
1. Grupurile politice
La început, jucătorii vor fi împărţiţi în patru grupuri politice. Cele patru grupuri politice
fictive din joc sunt:

Grupul Solidarităţii Europene
Orientarea politică: Principalul obiectiv este statul social. Grupul este în
favoarea intervenţiei statului ca furnizor de servicii publice şi finanţări.

Grupul Ecologist European
Orientarea politică:

Grupul se luptă în principal pentru protecţia

mediului, dar pledează şi pentru justiţie şi libertate socială.

Grupul European al Libertăţii
Orientarea politică: Grupul crede în responsabilitatea individuală şi în
mecanismele pieţei. Favorizează antreprenoriatul şi concurenţa liberă. şi
este împotriva intervenţiei statului.

Grupul Politic Tradiţionalist
Orientarea politică: Grupul crede într-o societate în care trebuie să existe un echilibru între
intervenţia statului şi iniţiativa privată, alături de obiective legislative
realiste şi o aplicare flexibilă a legilor.

2. Cazurile
După ce se formează grupurile politice, fiecare se va împărţi în două grupuri pentru a
forma comisii. Fiecare comisie va primi un caz fictiv spre examinare.

Cazul 1: Comisia pentru mediu - Directiva solidarităţii în privinţa
resurselor de apă
Datorită schimbărilor climatice, Europa se confruntă cu un dezechilibru
în furnizarea apei. Statele membre au decis să-şi unească resursele
pentru a construi o conductă de apă care să traverseze Europa.
Construcţia începuse deja când o serie de studii au arătat că încă
există un deficit de apă de 30%. Comisia propune un plan de acţiune
pentru gestionarea resurselor de apă: Directiva solidarităţii în privinţa
resurselor de apă.

Cazul 2: Comisia pentru libertăţi civile - Directiva privind
identificarea persoanelor
Microcipurile sunt deja utilizate în Europa din motive de sănătate,
identificare şi securitate. Unele persoane consideră că această
tehnologie de identificare are numeroase avantaje, în timp ce alţii cred
că este complet inacceptabilă.
Comisia Europeană consideră că este necesară reglementarea
utilizării cipurilor implantate pentru a garanta drepturile fundamentale
ale persoanelor şi a limita eventuala utilizare frauduloasă a acestora,
reglementare numită Directiva privind identificarea persoanelor.

3. Etapele
Jocul simulează desfăşurarea „procedurii legislative ordinare” în Parlamentul
European. Procedura constă în două sau trei lecturi. În prima lectură, participanţii
prezintă amendamente la proiectele de directivă şi încearcă să obţină majoritatea
pentru poziţia lor în reuniunile comisiilor.
În a doua lectură, elevii trebuie să negocieze cu Consiliul de Miniştri pentru a
influenţa propunerea de directivă. Dacă nu se ajunge la niciun compromis,
propunerea este discutată pentru ultima oară în reuniunea de conciliere, unde se
decide totul...

Rezervare
Jocul de roluri este gratuit şi se adresează elevilor cu vârste între 14 şi 16 ani. Cu
toate acestea, chiar şi elevii mai mari pot considera acest joc educativ şi distractiv.
Sunt acceptate doar cererile de rezervare pentru grupuri. Jocul de roluri nu este
disponibil pentru vizitatori individuali. Grupurile trebuie să fie de minimum 16 şi
maximum 32 de participanţi.
Rezervările pentru grupuri se pot face accesând pagina web:
https://www.europarl.europa.eu/visiting/ro/education-learning/brussels/role-playgame
Vă rugăm să transmiteţi solicitarea cu cel puţin patru luni înaintea vizitei.
Rundele au loc de luni până vineri şi dureză cam două ore şi jumătate fiecare.
Dispunem de echipamente pentru elevii cu mobilitate redusă. Pentru mai multe
informaţii privind programul rundelor, puteţi contacta serviciul de informaţii la
următoarea adresă de e-mail: rpg@ep.europa.eu

