
Rollimäng koolidele 

Hariv ja meelelahutuslik kogemus 

Õpilastel avaneb võimalus tutvuda Euroopa Parlamendi sisemise töökorraga viisil, 

mis on korraga uuenduslik ja meelelahutuslik.  

Mängu jooksul saavad nad selgeks, kuidas koostatakse Euroopa õigusakte ning 

millised sidusrühmad selles protsessis osalevad.  Õpilased saavad aimu, kuidas 

leida poliitilisi liitlasi, pidada läbirääkimisi teiste institutsioonidega ja suhelda 

meediaga.  

Mängijad satuvad pingelistesse olukordadesse, täpselt nagu tõelised 

parlamendiliikmed. Neil tuleb koguda teavet kohapealsetelt ekspertidelt, 

survegruppidelt ja teistelt sidusrühmadelt ning valida välja need elemendid, mis on 

kõige olulisemad. Kokkupuutes meediaga ja poliitilistes väitlustes tuleb õpilastel teha 

välkkiireid otsuseid ning kasutada ka oma suhtlemisoskusi. 

Kogu mängu jooksul on mängijatel vaja tegutseda koostöös ning lahendada 

probleemseid situatsioone, et teha otsuseid, mis vastaksid Euroopa kodanike 

huvidele. Nad saavad selgeks, et rahuldava tulemuseni jõudmiseks ei saa tugineda 

vaid omaenda arvamustele, vaid tuleb arvesse võtta ka teiste omi. 



Rollimängu lühijuhend 

 

1. Fraktsioonid 

Alustuseks jagatakse kõik mängijad nelja fraktsiooni. Mängus on neli väljamõeldud 

fraktsiooni: 

 

 

Fraktsioon Euroopa Solidaarsus 

Põhiline poliitika: Selle fraktsiooni peaeesmärk on riiklik heaolu. Nad 

pooldavad riigi sekkumist avalike teenuste pakkuja ning rahastajana. 

 

 

  

 

Fraktsioon Euroopa Keskkond 

Põhiline poliitika: See fraktsioon tegutseb peamiselt keskkonnakaitse 

nimel, kuid edendab ka sotsiaalset õigust ja vabadust.  

 
 
 
 
 

 

Fraktsioon Euroopa Vabadus 

Põhiline poliitika:  Vabaduse fraktsioon peab oluliseks iga üksikisiku 

vastutust ja turumehhanisme. Nad pooldavad vaba ettevõtlust ning on 

vastu riigipoolsele sekkumisele. 

 
  
 
 
 

 

Fraktsioon Euroopa Traditsioonid 

Põhiline poliitika:  Nad peavad tähtsaks ühiskonda, kus riiklik 

sekkumine ja erainitsiatiiv oleksid tasakaalus, samuti realistlikke 

õigusakte ja nende paindlikku rakendamist. 

 
. 
 
 
 

 



 
 2. Juhtumid 

 

Pärast seda, kui fraktsioonid on moodustatud, palutakse igal fraktsioonil jagada end 

kaheks rühmaks, et saaks moodustada parlamendikomisjonid.  Igale komisjonile 

antakse tutvumiseks üks fiktiivne juhtum. 

 

 

 

Juhtum 1: Keskkonnakomisjon – vee solidaarse kasutamise 

direktiiv  

Kliimamuutuse tõttu on Euroopas tekkinud probleemid tasakaalustatud 

veevarustusega. Liikmesriigid on otsustanud oma ressursid ühendada, 

rajades kogu Euroopa Liitu katva veejuhtme. Kuigi selle ehitus on juba 

alanud, näitavad viimased uuringud, et veevarude osas on endiselt 

30% suurune puudujääk. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku 

võtta vastu veemajanduse tegevuskava – vee solidaarse kasutamise 

direktiiv. 

  

 

 

Juhtum 2:  Kodanikuvabaduste komisjon – isikutuvastamise 

direktiiv  

Euroopas on tervislikel, isikutuvastamise ja julgeoleku eesmärkidel 

võetud kasutusele inimestele paigaldatud kiibid. Paljude arvates on 

sellisel isikutuvastamise tehnoloogial mitmeid eeliseid, teiste meelest 

on see aga täiesti vastuvõetamatu.  

Euroopa Komisjon näeb vajadust edaspidi kiipide kasutamist 

reguleerida, eesmärgiga tagada isikute põhiõigused ning piirata kiipide 

kuritarvitamist isikutuvastamist käsitleva direktiiviga. 

 

 

 

 

 

 



3. Sammud

Mängus jäljendatakse Euroopa Parlamendis kasutatavat nn seadusandlikku 

tavamenetlust. Menetlus koosneb kahest või kolmest lugemisest. Esimesel lugemisel 

sõnastavad mängijad oma muudatusettepanekud direktiivi eelnõule ning püüavad 

komisjoni koosolekutel saavutada oma seisukohale enamuse poolehoidu.  

Teisel lugemisel peavad õpilased direktiivi eelnõule mõju avaldamiseks pidama 

läbirääkimisi ministrite nõukoguga. Kui kokkuleppele ei jõuta, võetakse ettepanek 

veel viimast korda arutlusele lepituskoosolekul, kus kaalule pannakse kõik... 

Kuidas broneerida? 

Rollimäng on tasuta ning mõeldud 14 kuni 16-aastastele õpilastele. Mäng võib siiski 

pakkuda õpetust ja meelelahutust ka vanematele õpilastele. Rollimängu saab 

broneerida ainult gruppidele. Üksikülastajatel ei ole võimalik rollimängus osaleda. 

Mängijate gruppi peab kuuluma vähemalt 16 ja maksimaalselt 32 osalejat.  

Broneerimistaotlusi saab esitada läbi veebisaidi: 

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

Palun esitage oma broneeringutaotlus vähemalt neli kuud enne külastust. 

Mänge korraldatakse esmaspäevast kuni reedeni ja iga mäng kestab umbes kaks 

ja pool tundi. Mängus on võimalik osaleda ka piiratud liikumisvõimega õpilastel. 

Kui soovite lisateavet mängude toimumise kohta, võtke palun ühendust 

meie infoosakonnaga e-posti aadressil: rpg@ep.europa.eu 

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

