
Cluiche rólghníomhaíochtaí do scoileanna 

Oideachas Siamsúil 

Foghlaimeoidh daltaí faoi obair inmheánach Pharlaimint na hEorpa ar shlí atá 

nuálach agus shiamsúil. Le linn an chluiche, gheobhaidh siad amach conas a 

dhréachtaítear reachtaíocht Eorpach agus cé hiad na páirtithe leasmhara a ghlacann 

páirt sa nós imeachta.  De réir a chéile foghlaimeoidh na daltaí conas 

comhghuaillíochtaí a fhabhrú, idirbheartaíocht a dhéanamh le hinstitiúidí eile agus 

cumarsáid a dhéanamh leis na meáin.   

Beidh na himreoirí ag déileáil leis na dálaí céanna ardbhrú a bhíonn ag teannadh ar 

na Feisirí iad féin. Beidh ar na daltaí cinntí tapa a dhéanamh agus a scileanna 

cumarsáide a úsáid sa phreas agus sna díospóireachtaí polaitiúla. 

Foghlaimeoidh siad nach féidir leo gníomhú de réir a dtuairimí féin amháin, ach go 

gcaithfidh siad tuairimí daoine eile a chur san áireamh chun toradh sásúil a bhaint 

amach. 



 

 

Treoir Ghairid maidir leis an gCluiche Rólghníomhaíochta 

 

1. Grúpaí polaitiúla 

Ar theacht dóibh, beidh na himreoirí roinnte suas i gceithre ghrúpa pholaitiúla. Tá 

ceithre ghrúpa shamhailteacha sa chluiche: 

 

 

 

 

An Grúpa Dlúthpháirtíochta Eorpach 
Príomhbheartas: Is é leas an stáit príomhchuspóir an ghrúpa. Tá sé i 

bhfabhar an stát a bheith ag feidhmiú mar sholáthróir seirbhísí poiblí 

agus maoinithe. 

 

 
  

 

An Grúpa Éiceolaíochta Eorpach 

Príomhbheartas:Is é príomhchuspóir an ghrúpa seo an comhshaol a 

chosaint mar aon leceartais shóisialta agus an tsaoirse a chomhrac. 

 
 
 

 

An Grúpa Saoirse Eorpach 

Príomhbheartas:  Creideann an grúpa Saoirse i bhfreagracht indibhidiúil 

agus i sásra margaidh. Tá an grúpa i bhfách le saorfhiontraíocht agus le 

comórtas agus tá sé i gcoinne idirghabháil an stáit. 

 
 
 
  

 

An Grúpa Traidisiúin Eorpach 

Príomhbheartas: Creideann sé i sochaí ina mbeadh comhbhéim ar 

idirghabháil an stáit agus ar thionscnamh príobháideach mar aon le 

cuspóirí réadúla reachtaíochta agus cur chun feidhme solúbtha. 

 
 
 

 



 2. Na Cásanna 

 

Nuair a bheidh na grúpa polaitiúla seo curtha le chéile, iarrfar ar gach ceann dhá 

grúpa eile ar leith a dhéanamh, chun coistí a bhunú.  Tabharfar cás samhailteach 

ansin do gach coiste chun scrúdú a dhéanamh air. 

  

 

 

Cás 1: An Coiste um an gComhshaol - An Treoir um 

Dhlúthpháirtíocht maidir leis an Uisce.  

Mar gheall ar an athrú aeráide tá an Eoraip ag fulaingt de bharr 

éagothromaíochta sa soláthar uisce. Tá cinneadh déanta ag na 

Ballstáit a n-acmhainní a chur le chéile agus píblíne uisce a 

dhéanamh trasna an AE.  Cé go bhfuil tús curtha leis an tógáil, 

léiríonn an taighde is deireanaí go mbeidh easnamh 30% fós sa 

soláthar uisce. Molann an Coimisiún an plean gníomhaíochta seo 

maidir le bainistiú uisce, an Treoir um Dhlúthpháirtíocht maidir le 

hUisce. 

 

 

 

 

Cás 2:  An Treoir maidir le Saoirsí Sibhialta - an Treoir maidir le 

Céannacht Phearsanta.  

Tá micrishliseanna ionphlandaithe á úsáid cheana féin san Eoraip, 

chun críocha sláinte, céannachta agus slándála. Creideann daoine 

áirithe go bhfuil a lán buntáistí ag an teicneolaíocht céannachta seo, 

ach creideann daoine eile go bhfuil sé go hiomlán do-ghlactha. 

Measann an Coimisiún Eorpach gur cheart úsáid sliseanna 

ionphlandaithe a rialáil chun cearta bunúsacha an duine a dhaingniú 

agus an mhí-úsáid a d'fhéadfaí a bhaint astu a shrianadh - an Treoir 

maidir le Céannacht Phearsanta. 

 

 

 

 



3. Na Céimeanna

Ionsamhlaíonn an cluiche seo "an gnáthnós imeachta reachtach" a fheidhmítear i 

bParlaimint na hEorpa: Bíonn dhá nó trí léamh sa nós imeachta. Sa chéad léamh, 

tarraingeoidh na himreoirí suas leasuithe ar na dréacht-treoracha agus déanfaidh 

siad iarracht tromlach a bhaint amach dá seasamh sna cruinnithe coiste.  

Sa dara léamh, caithfidh na daltaí idirbheartaíocht a dhéanamh le Comhairle na nAirí 

chun tionchar a imirt ar an dréacht-treoir. Mura mbaintear comhréiteach amach, 

pléitear an togra uair amháin eile i gcruinniú idir-réitigh a bhfuil gach rud ag brath air. 

Conas is féidir linn an cluiche a chur in áirithe? 

Tá an cluiche rólghníomhachta saor in aisce agus tá sé deartha do dhaltaí idir 

14 agus 16 bliana d'aois. Ní fhágann sin nach mbeadh spéis ag daltaí níos sine 

sa chluiche. Tabhair faoi deara nach féidir ach grúpaí a chur in áirithe. Níl an 

cluiche rólghníomhaíochta ar fáil do dhaoine aonair. Ba chóir go mbeadh 16 

rannpháirtí ar a laghad ach gan níos mó ná 32 rannpháirtí i ngach grúpa.  

Is féidir iarratas a dhéanamh do ghrúpa via: 

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

Déan cinnte go n-iarrfaidh tú seisiún grúpa ceithre mhí ar a laghad roimh 

an gcuairt.Bíonn na seisiúin rólghníomhaíochta ar siúl idir an Luan agus an Aoine 

agus mairfidh gach seisiún ar feadh dhá uair an chloig go leith. Tá saoráidí ar fáil 

chomh maith do dhaltaí a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe. Chun tuilleadh 

faisnéise a fháil faoi amanna na seisiún déan teagmháil leis an roinn áirithinte ar 

an ríomhphost: rpg@ep.europa.eu.  

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

