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VERSENYFELHÍVÁS

A Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és a Magyar UNESCO Bizottság idén is (immár
hatodik alkalommal) tanulmányi versenyt hirdet magyarországi és határon túli magyar
középiskolások számára

Az idei verseny témája:

„Klíma-VÁLTOZÁST!”
A versenyre 2 fıs középiskolai csapatok jelentkezését várjuk (egy iskolából akár több
csapatét is), 2010. január 11 -ig.

A verseny két részbıl áll:


az elsı rész egy e-mail útján lebonyolítandó levelezéses verseny. A résztvevı csapatok
kétheti rendszerességgel – összesen 5 alkalommal – kapnak egy-egy feladatsort, amely
megoldására alkalmanként két hét áll majd a rendelkezésükre.

A kiküldött

összeállításokban a feladatsorok mellett a csapatok a témához kapcsolódó szövegeket is
találnak, amelyek segítéségvel, illetve önálló kutatómunkával, a feltett kérdések
megválaszolhatóak.


a második részt egy nagyobb terjedelmő (kb. 10 oldal), a szervezık által megadott
témakörhöz kapcsolódó esettanulmány megírása képezi.

A verseny legjobb csapatai 2010. áprilisában, egy egynapos konferencián vehetnek részt,
ahol az addig elsajátított tudás segítségével – egy tárgyalási szimuláció során – a
gyakorlatban is megismerkedhetnek az UNESCO mőködésével és döntéshozatalával.
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A verseny elsı részének tartalma alapvetıen három témakört ölel fel, ezek:
1. bevezetés a nemzetközi politika, nemzetközi kapcsolatok, diplomácia és
protokoll kérdéskörébe;
2. az ENSZ és az UNESCO tevékenységének, felépítésének, mőködésének és
döntéshozatalának ismertetése;
3. a klímaváltozással, energia és víz takarékossággal kapcsolatos kérdések
megismerése.

A program célja, hogy a diákok:
-

ismereteket szerezzenek elsısorban az UNESCO-ról, emellett az ENSZ-rıl és a
hozzá kapcsolódó intézményekrıl;

-

behatóbban

tanulmányozzák

a

környezeti

problémák

és

az

UNESCO

környezetvédelmi programjának témaköreit, megismerhessék az ezzel kapcsolatos
nemzetközi álláspontokat;
-

a modellezés segítségével – melynek során világszemléletük is szélesedik –
tárgyalástechnikai fortélyokat sajátítsanak el, fejlesszék vitakultúrájukat és
készségüket;

-

a levelezéses verseny során Egyesületünk tagjainak segítségével tapasztalatot
szerezzenek az önálló kutatásról, nemzetközi honlapokon való navigálásról,
keresésrıl, melynek során természetesen tudásuk is bıvül;

-

bepillantást nyerjenek a diplomácia és a protokoll érdekes világába.

Várjuk jelentkezéseteket!

Jelentkezési határidı: 2010. január 11.

Ha bármilyen kérdésetek van, forduljatok hozzánk bizalommal az unesco@enszmodell.hu
email címen, illetve látogassatok el a www.enszmodell.hu oldalra, ahol a „ProjektjeinkUNESCO” cím alatt találhattok bıvebb információt.

2

