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Historia
 

Model ONZ (Model United Nations – MUN) jest to symulacja obrad Rady 
Bezpieczenstwa, Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych lub innych ciał, w których reprezentowane są państwa 
członkowskie.
Polega na wcieleniu się przez młodych ludzi w rolę delegatów państw 
członkowskich ONZ i reprezentowania stanowiska przydzielonego lub 
wylosowanego kraju
(np. stanowiska Niemiec podczas symulacji pracy Rady Bezpieczenstwa ONZ, 
dyskutującego na temat pokoju na Bliskim Wschodzie).
 

Rada Bezpieczenstwa ONZ
Historia tego typu symulacji sięga nawet dalej niż funkcjonowanie samej ONZ. 
Jeszcze w latach 20-tych dwudziestego wieku odbyły się Modele Ligii 
Narodów, które stanowiły pierwowzór dzisiejszych konferencji. Obecnie 



szacuje się, że ok. miliona młodych ludzi każdego roku bierze udział w różnego 
rodzaju MUN na całym świecie. Niektóre z nich stanowią kameralne debaty 
organizowane w klasach lub szkołach, inne stanowią międzynarodowe 
konferencje organizowane dla kilku tysięcy uczestników.

Wszystkich biorących udział w Małej Radzie Bezpieczeństwa 
organizowanej przez Polską Szkołę Dokształcającą w Plainfield, NJ 
pragniemy poinformować, że organizacja i przebieg naszej Rady 
dopasowany jest do grupy wiekowej (klasy 5-8) więc nie jest w pełni 
odzwierciedleniem symulacji, które zazwyczaj są organizowane na 
poziomie liceum oraz szkół wyższych.

Dodatkowo, regulamin jaki został sporządzony przez naszą szkołę, 
dopasowany został do poziomu znajomości języka polskiego przez 
naszych uczniów i dlatego obejmuje tylko niektóre aspekty oficialnego 
Modelu ONZ.
 

Nieformalne konsultacje w czasie Globalnego Modelu ONZ w Genewie 
(Szwajcaria, 2009 roku)
 



Cele udziału w symulacji
 

Głównym celem symulacji ONZ jest umożliwienie młodzieży poznania 
złożoności stosunków międzynarodowych, które obejmują negocjacje między 
ludźmi o różnych poglądach, poszukiwanie konsensusu oraz determinację i 
cierpliwość w dochodzeniu do swych racji. Modele ONZ stanowią doskonałą 
sposobność, by propagować wiedzę o ONZ i różnorodnych tematach, którymi 
Organizacja się zajmuje. Dzięki takiemu doświadczeniu, studenci uczą się 
rozwiązywać problemy, osiągać porozumienia i kompromisy, a także nabywają 
umiejętności przywódcze. Wszystkie te korzyści procentują w przyszłości, bez 
względu na drogę życiową wybraną przez młodych ludzi.

Poprzez udział w organizowanych przez nas symulacjach uczniowie Szkół 
Polonijnych mogą się uczyć postaw obywatelskich i praktycznych sposobów 
stawiania czoła problemom, które dręczą i szkodzą społecznościom  ludzkim 
na różnym poziomie nie mówiąc już o osobistym bogaceniu się uczniów. Może 
budzić w nich to wiarę, że nie musi się być bezradnym i bezczynnym wobec 
społecznych zagrożeń oraz, że znajdują się inni młodzi ludzie gotowi w tych 
wysiłkach wytrwale uczestniczyć.

Takie działania dają ogromną okazję do integracji Szkół Polonijnych oraz 
ubogacenia wspólnych wysiłków nauczycieli i uczniów na szerszej arenie niż 
własna szkoła a także szanse pogłębienia znajomość języka polskiego, 
poprzez jego praktyczne zastosowanie w debacie oraz zapoznania się z 
młodzieżą polonijną z innych szkół oraz rozwijania personalnych więzi.
 

Regulamin Modelu Małej Rady Bezieczeństwa
organizowanej przez Polską Szkołę w Plainfield, NJ

 
1. Nasz Model Rady Bezpieczeństwa polegać będzie na podzieleniu 
uczestników na 15 małych grup (2-3 osobowych), które będą reprezentowały 
państwa członkowskie.

 

Obecnie są to:
            Chiny
            Francja
            Rosja
            Stany Zjednoczone
            Wielka Brytania
            Gwinea Równikowa



            Kuwejt
Peru

            Polska
            Wybrzeże Kości Słoniowej
            Niemcy
            Belgia
            Indonezja
            Dominikana
            Południowa Afryka
 
2. Każda z grup będzie musiała przygotować flagę swojego państwa 
(narysować lub uszyć), która będzie umieszczona na stoliku, przy którym 
siedzieć będą delegaci danego państwa.
 
3. Symulacja zostanie otwarta przez Prezydenta Rady Bezpieczenstwa, który 
po krótkim wprowadzeniu, zaprosi poszczególne państwa do przedstawienia 
ich stanowiska odnośnie wybranego tematu.
Tematem obecnej symulacji Małej Rady Bezpieczeństwa ONZ będzie:
„OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO”
Zakaz sprzedaży plastikowych słomek, sztućców oraz mieszadełek.

Obecnie odpady z tworzyw sztucznych są jednym z największych 
wyzwań ekologicznych, przed którymi stoi świat.Produkty te są tak 
powszechne w użyciu, że w ogromnych ilościach trafiają do środowiska, 
zatruwając morza, rzeki i zagrażają życiu zwierzętom morskim.
 
4. Każda z grup będzie miała 3 minuty na przedstawienie swojej opinii / wizji 
rozwiązania podanego problemu. Delegaci powinni dowiedzieć się jak ich kraj 
odnosi się do danego problemu i jakie ma propozycje na jego rozwiązanie 
poprzez przejrzenie wielu zródeł i  informacji w książkach, internecie, prasie, 
itp.
Jednym ze źródeł pomocnych może być oficjalna strona ONZ dotycząca 
Programu Ochrony Środowiska: http://wedocs.unep.org/handle/
20.500.11822/7720
 
5. Po tym jak każda z grup zaprezentuje swoje stanowisko, dojdzie do krótkiej 
debaty. Delegaci będą mieli okazję  zadania  pytań innyn  uczestnikom Rady 
odnośnie ich stanowiska w sprawie podanego problemu.
 

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7720
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7720


6. Po krótkiej debacie, Prezydent Rady wraz z delegatami zaproponuje 
stworzenie rezolucji.
Rezolucja jest dokumentem, na podstawie którego prowadzone są 
działania ONZ dążące
do zmiany danego stanu rzeczy.
Zawiera ona postanowienia podjęte przez społeczność międzynarodową 
oraz sposób ich realizacji.
Nasza Rezolucja będzie składała się z 3 podstawowych części:
 
a)    Nazwy organu, w którym powstaje
(np. Rada Bezpieczeństwa)
b)    Wprowadzenia
(czyli opis problemu)
c)    Części właściwej
(czyli w jaki sposób państwa członkowskie chcą ten problem  rozwiązać)
 
7. Po spisaniu rezolucji, zostanie ona ostatecznie przeczytana na głos a 
następnie poddana do głosowania przez uczestników. Aby rezolucja została 
przyjęta, musi zostać poparta przez przynajmniej połowę państw biorących 
udział w głosowaniu. Ostateczna deklaracja zostanie wydrukowana i 
podpisana przez uczestników a kopia przekazana każdej szkole uczestniczącej 
w tych zajęciach.
 
8. Na zakończenie obrad, Prezydent Rady wygłosi krótkie przemówienie oraz 
wręczy każdemu delegatowi pamiątkowa pinezkę z emblematem Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.
 
Pragniemy zaznaczyć, że wygłoszone stanowiska państw, debata oraz 
rezolucja będą prowadzone w języku polskim.
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