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CESE îndeplinește trei funcții
principale:
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Uniunea Europeană: cum funcționează? Poți influența decizii? Știi
cum se elaborează politicile care îți afectează viața?
Ce s-ar întâmpla dacă unele dintre procedurile complicate ale UE ar deveni un joc
– amuzant, dar și provocator – pe care l-ai putea descărca pe telefon, tabletă sau
laptop?
Ei bine, Comitetul Economic și Social European (CESE) tocmai a făcut acest lucru: a
creat un joc nou-nouț care îți permite să intri în rolul unui membru al Comitetului la
Bruxelles. Poți face campanie pentru propriile politici, influența colegi, răspunde la
întrebări și învăța mai multe despre UE și poziția CESE în cadrul acesteia.

Joacă și află pe cont propriu cum este
să fii membru al CESE!
Pasul 1
Alege limba preferată și dacă dorești să fii bărbat sau femeie,
după care poți decide din care dintre cele trei grupuri ale
Comitetului dorești să faci parte:
Grupul „Angajatori” (albastru) – reprezentând
întreprinderile, angajatorii și antreprenorii
Grupul „Lucrători” (roșu) – reprezentând în jur de 80 de
sindicate și organizații ale lucrătorilor sau
Grupul „Activități diverse” (portocaliu) – reprezentând
o gamă largă de grupuri și ONG-uri, de la consumatori
și organizații de tineret până la ecologiști și la asociații
culturale.

Pasul 2
Alege tema pe care vrei să faci campanie. Ai de ales între trei
categorii tematice generale:
1. ocuparea forței de muncă
2. drepturile sociale și ale consumatorului
3. mediul

Pentru informații
suplimentare, poți
consulta:
eesc.europa.eu/
R-EU-READY
facebook.com/
YourEuropeYourGame
facebook.com/
YourEuropeYourSay

Pasul 3
Intri în amfiteatrul Comitetului, unde vei vedea rândurile de scaune
ale membrilor. Folosește cursorul pentru a face click pe un scaun. Poți
să descoperi:
• un membru
– Dacă un membru aparține aceluiași grup ca tine, obții automat
sprijinul său
– Dacă aparține unui alt grup, trebuie să răspunzi la o întrebare
• o cifră, care îți arată câți membri sunt „ascunși” pe scaunele
învecinate
• o stea – felicitări: câștigi un punct de influență!
• o tartă cu frișcă – of! Pierzi un punct de influență, dacă aveai
vreunul.

Pasul 4
Dacă găsești un membru al altui grup și răspunzi corect la întrebarea de testare a cunoștințelor, obții sprijinul acestuia.
Dacă acumulezi puncte de influență, acestea te pot ajuta să răspunzi la
întrebările dificile. Dacă nu știi răspunsul la o întrebare, poți „cumpăra”
un indiciu cu un punct de influență.
Poți să verifici cât mai ai până la țintă pe semidiscul verde/roșu. Partea
verde (din stânga) va avansa pe măsură ce obții sprijinul mai multor
membri și te apropii de obiectivul de 75%.
Jocul are cinci niveluri. La fiecare nivel sunt mai multe locuri și mai mulți
membri, dar și mai multe stele și tarte cu frișcă! Parcurgând ecranul în
sus și în jos poți vedea toate locurile.

Între niveluri apare un ecran informativ, oferindu-ți
detalii interesante privind avizul și subiectul pe care
l-ai ales.
Poți alege să vezi mai multe opțiuni apăsând pe
butonul de setări:
Aici afli regulile jocului

Fiecare grup poate prezenta câte un aviz pe categorie de
teme.

Scopul jocului este să câștigi sprijinul a cel puțin
75% din membrii Comitetului pentru avizul tău,
astfel încât acesta să fie adoptat de CESE și utilizat
pentru a influența celelalte instituții ale UE.

Acesta este butonul pentru partajare

De aici activezi sau dezactivezi sunetul

Distracție plăcută!
Sperăm ca jocul R EU Ready? să te amuze și să te ambiționeze, ajutându-te să înveți puțin
mai multe despre cum funcționează UE și cum poți – ca membru al societății civile – să-i
influențezi activitatea.

