
Igra vlog za šolarje 

Zabavoučno doživetje 

Dijaki se bodo na inovativen in zabaven način  seznanili z notranjim delovanjem 

Evropskega parlamenta.  

Med igro bodo spoznali, kako se pripravlja evropska zakonodaja in kdo sodeluje pri 

tem postopku. Spoznali bodo tudi, kako se tvorijo zavezništva, kako potekajo 

pogajanja z drugimi institucijami in kako komunicirati z mediji.  

Igralci se bodo  morali soočiti s pritiskom, kot ga doživljajo poslanci pri svojem delu. 

Morali bodo zbrati podatke področnih strokovnjakov, interesnih skupin in drugih 

zainteresiranih strani ter iz njih izluščiti najbolj koristne elemente. Dijaki bodo morali 

hitro sprejemati odločitve ter uporabiti svoje komunikacijske veščine pri stikih s 

tiskom in pri političnih razpravah. 

Igralci bodo med igro morali sodelovati in drug drugega spodbujati, da bodo lahko 

sprejemali odločitve v interesu evropskih državljanov. Naučili se bodo, da pri 

odločanju ni dovolj njihovo lastno mnenje in da morajo za zadovoljive rezultate 

upoštevati mnenja drugih. 



Kratka predstavitev igre vlog 

1. Politične skupine

Ob prihodu bodo igralci razdeljeni v naslednje štiri izmišljene politične skupine 

 Evropska skupina za solidarnost 

Glavna politika: Glavni cilj te skupine je socialno skrbstvo države. 

Podpira posredovanje države, ki naj zagotavlja javne storitve in 

sredstva. 

Evropska ekološka skupina 

Glavna politika: Ta skupina se zavzema predvsem za varstvo okolja, 

pa tudi za kampanje za socialno pravičnost in svobodo.   

Evropska skupina svoboščin 

Glavna politika: Skupina svoboščin verjame v lastno odgovornost in 

tržne mehanizme. Podpira svobodno podjetništvo in konkurenco ter je 

proti intervenciji države. 

Evropska stranka za tradicijo 

Glavna politika:  Verjame v družbo, kjer sta posredovanje države 

in zasebna pobuda v ravnovesju z realističnimi zakonodajnimi cilji in 

njihovim prilagodljivim izvajanjem. 



 

2. Primeri 

 

Po razdelitvi v politične skupine se bo vsaka izmed njih morala razdeliti v dve ločeni 

skupini oziroma odbora. Vsak odbor bo nato prejel izmišljen primer, ki ga bo moral 

preučiti. 

 

 

 

Primer 1: Odbor za okolje – Direktiva o solidarnem ravnanju z 

vodo 

Zaradi podnebnih sprememb se je v Evropi pojavilo neravnovesje 

vodnih zalog. Države članice so se odločile, da bodo svoje vire združile 

z gradnjo vodovoda, ki bo potekal po EU. Čeprav se je njegova gradnja 

že začela, zadnje raziskave kažejo 30 % primanjkljaj vodnih zalog. 

Komisija predlaga akcijski načrt za ravnanje z vodo, poimenovan 

Direktiva o vodni solidarnosti. 

  

  

 

 

Primer 2: Direktiva o državljanskih svoboščinah – Direktiva o 

osebni identifikaciji  

Vsadki z mikročipi so v Evropi že v uporabi zaradi zdravja, lažje 

identifikacije in varnosti. Nekateri verjamejo, da ta identifikacijska 

tehnologija prinaša številne prednosti, drugi pa menijo, da je povsem 

nesprejemljiva. Pred kratkim je bila objavljena novica, da so nekemu 

dekletu vsadili čip. Dekle ni bilo obveščeno, da je čip mogoče izslediti, 

in je bilo kmalu zatem ugrabljeno. 

   

 

 

 

 

 

 



3. Koraki

Igra simulira običajni zakonodajni postopek, ki poteka v Evropskem parlamentu. 

Postopek je sestavljen iz dveh ali treh branj. Med prvim branjem bodo igralci 

oblikovali predloge sprememb osnutkov direktiv in za svoje stališče poskušali doseči 

večino na sestankih odborov.  

Med drugim branjem se bodo dijaki pogajali s Svetom ministrov o spremembah 

osnutka direktive. Če kompromis ne bo dosežen, se bo o predlogu še tretjič 

razpravljalo na spravnem sestanku, kjer bo sprejeta končna odločitev. 

Kako rezervirati? 

Igra vlog je brezplačna in je zasnovana za dijake, stare od 14 do 16 let, zanimiva in 

zabavna pa je lahko tudi za starejše dijake. Prosimo, upoštevajte, da sprejemamo 

samo rezervacije za skupine. Igra vlog ni na voljo za posameznike. V skupini mora 

biti najmanj 16 in največ 32 dijakov.  

Prijave za skupinske rezervacije lahko oddate na tej spletni strani: 

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

Prosimo, da termin za skupinsko zasedanje rezervirate najmanj štiri mesece pred 

obiskom.Igre vlog se je mogoče udeležiti od ponedeljka do petka, traja pa približno 

dve uri in pol. Prostori so prilagojeni tudi gibalno in telesno oviranim dijakom. Za več 

informacij o urniku zasedanj pišite našemu oddelku za rezervacije na elektronski 

naslov: rpg@ep.europa.eu 

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