Propozycje zajęć dla szkół województwa śląskiego
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zaprasza do współpracy szkoły
województwa śląskiego!
Przeprowadzamy warsztaty i wykłady na terenie całego województwa śląskiego dla szkół
średnich, klubów seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W trakcie zajęć przekazujemy
obywatelom wartościową i rzetelną wiedzę zzakresu stosunków międzynarodowych w
oparciu o materiały multimedialne.
Warsztaty i wykłady prowadzone są przez kwalikowanych, doświadczonych trenerów doktorantów, absolwentów studiów humanistycznych - politologów, lozofów, prawników.
Jeden warsztat trwa 45 lub 90 minut i powinna w nim wziąć udział jedna klasa (grupa do
30 uczniów). W przypadku niektórych tematów, dysponujemy ciekawymi ćwiczeniami
praktycznymi ze stosowania protokołu dyplomatycznego przy różnych okazjach.
Jesteśmy otwarci, aby zaplanować i zorganizować kilka spotkań w Państwa szkole, tak aby
uczniowie mogli zapoznać się z różnymi tematami z zakresu polityki międzynarodowej.
Przeprowadzenie prelekcji przez Ośrodek nie wiąże się dla Państwa szkoły z żadnym
dodatkowym kosztem nansowym - usługi przez nas świadczone są bezpłatne.
Głównym celem działania Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest
przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej. Ośrodki animują i inicjują w regionach
spotkania, debaty, warsztaty w szkołach oraz inne wydarzenia z udziałem przedstawicieli
najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach prowadzi działalność przy ul. Damrota 6 w
Katowicach i z przyjemnością nawiąże współpracę z Państwa szkołą.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi tematami zajęć!

W razie zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny: 579-632-319 bądź mailowy:
rodm@rodm-katowice.pl

1. “Protokół dyplomatyczny. Życie dyplomaty”- 45 minutowa lekcja poświęcona
aspektom pracy dyplomaty (jak zostać dyplomatą, ścieżka kariery, praca w placówce
dyplomatycznej) oraz podstawowym zasadom dotyczącym protokołu dyplomatycznego:
●
●
●
●

zarys historyczny protokołu dyplomatycznego;
organizacja protokołu dyplomatycznego w Wielkiej Brytanii i Japonii;
jak zostać dyplomatą w Polsce?
Savoir vivre w praktyce.

2. “Krótki kurs geopolityczny” - 45 minutowa lekcja o polityce i stosunkach
międzynarodowych, podstawowych układach sił politycznych na świecie oraz o elementach
stanowiących o statusie państwa na arenie międzynarodowej wraz z omówieniem
praktycznych przykładów:
●
●
●

pozycja państwa na arenie międzynarodowej, co decyduje o statusie
mocarstwa?
jakie czynniki wpływają na potęgę państwa?
najważniejsze sojusze I układy sił współczesnych stosunków
międzynarodowych.

3. “Organizacje międzynarodowe od podstaw” - 45 minutowa lekcja o zasadach działania
i najważniejszych organizacjach międzynarodowych na świecie ONZ, NATO, OBWE, UE:
●
●
●
●

cele i zasady funkcjonowania ONZ, NATO, OBWE, UE;
struktura organizacyjna ONZ i UE;
podstawy prawne funkcjonowania NATO;
wybrane działania organizacji międzynarodowych, misje pokojowe i
interwencje humanitarne.

4. "Unia Europejska od podstaw" - 45 minutowa lekcja o genezie powstania, historii i
obecnym kształcie UE:
●
●

●

zarys historyczny integracji europejskiej od Europejskiej Wspólnoty Węgla i
Stali do Traktatu z Maastricht;
charakter organizacji i podstawowe wartości, które są filarami funkcjonowania
organizacji, najważniejsze instytucje, organy i agencje – zakres obowiązków
oraz kompetencje;
pozycja Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, najważniejsze wyzwania
i zagrożenia dla funkcjonowania Wspólnoty.

5. „Unia Europejska - główne idee Wspólnoty” - lekcja o zasadach UE w kontekście
budowania instytucji wspólnotowych i ich roli w stosunku do krajów członkowskich:
●
●
●
●

omówienie celów organizacji i idei leżących u podstaw integracji europejskiej;
kompetencje instytucji Unii Europejskiej wobec państw członkowskich Unii;
poszczególne obszary współpracy;
podstawowe akty prawne Unii Europejskiej.

6. „Pakt Północnoatlantycki i jego znaczenie dla obronności Polski i regionu” - 45
minutowa lekcja o genezie i historii NATO, jej członkach, strukturze i roli w zachowaniu
światowego ładu pokojowego:
●
●
●
●

kontekst historyczny powstania NATO;
zasady dotyczące członkostwa w Sojuszu;
struktura organizacyjna NATO;
działania Sojuszu na arenie międzynarodowej.

7. „Konflikty zbrojne współczesnego świata” - 45 minutowa lekcja o genezie,
przyczynach, przebiegu i skutkach najważniejszych współczesnych konfliktów zbrojnych
(wojna o Bałkany, wojna w Wietnamie, kryzys kubański, wojna w Iraku, wojna w
Afganistanie, wojny w Zatoce Perskiej):
●

●
●
●

omówienie przyczyn współczesnych konfliktów zbrojnych w szczególności
związanych z podłożem etnicznym i religijnym w kontekście wojny na
Bałkanach;
omówienie zaangażowania i sytuacji międzynarodowej w związku z wojną w
Wietnamie;
kryzys kubański – przyczyny, przebieg i skutki;
konflikty na Bliskim Wschodzie – omówienie przyczyn oraz skutków ze
szczególnym uwzględnieniem zaangażowania międzynarodowego.

8. “Terroryzm międzynarodowy i jego oblicza” - 45 minutowa lekcja o tym, czym jest
terroryzm, jego genezie i historii, najważniejszych ugrupowaniach terrorystycznych na
świecie i skutkach istnienia terroryzmu dla pokoju na świecie:
●
●
●
●
●

próba zdefiniowania zjawiska terroryzmu międzynarodowego;
zarys historyczny zjawiska – terroryzm nie jest niczym nowym ;
charakterystyka najważniejszych organizacji terrorystycznych;
profil potencjalnego terrorysty;
działania społeczności międzynarodowej w celu zwalczania terroryzmu.

9. “Czy nowy Jedwabny Szlak zmieni Polskę i świat” - 45 minutowa lekcja o
gospodarczych dążeniach Chin do utworzenia nowego szlaku handlowego z Europą,
potencjalnych skutkach powstania szlaku dla Polski i UE:
●
●
●
●

omówienie założeń idei Pasa i Szlaku;
rosnące zaangażowanie Chin w Europie oraz Afryce;
korzyści płynące z pogłębiania współpracy z państwem środka;
czy gospodarcze zaangażowanie Chin w Europie może być zagrożeniem dla
Wspólnoty?

10. “Soft power - jak promować markę Polska?” - 45 minutowa lekcja o tym, jak polska
dyplomacja kształtuje wizerunek Polski na świecie, roli placówek dyplomatycznych i akcjach
promujących Polskę na arenie międzynarodowej:
●
●
●
●

czym jest soft power?
soft power w stosunkach międzynarodowych;
kształtowanie wizerunku Polski w Europie I na świecie;
promocja Marki Polska.

11. “Megatrendy XXI wieku” - 45 minutowa lekcja o megatrendach rozwojowych we
współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz korzyściach i zagrożeniach z nich
wynikających:
●
●
●
●
●
●

rozwój nowoczesnych technologii;
globalny rynek;
postępująca urbanizacja;
wykorzystanie zasobów naturalnych;
demografia;
koncepcja zrównoważonego rozwoju.

12. “Afryka - nowy kierunek polityki międzynarodowej” - 45 minutowa lekcja o
aktywności światowych mocarstw, misjach gospodarczych i potencjale Afryki we
współczesnych stosunkach międzynarodowych:
●
●
●
●

zaangażowanie międzynarodowe w regionie;
rosnąca aktywność Chin w Afryce;
sytuacja polityczna w państwach regionu
pomoc humanitarna

