Ки ї в ськ и й л іце й бі зн е су
Асоціац і я при в атни х з а к л а д ів о сві т и м . Киє ва
Ас о ц і ац ія к е р ів ни к ів шкі л м . Киє ва

Модель ООН. Юніор-2015
ІІ регіональна конференція
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Пр и сильній ООН світ стає к ращим

«Модель ООН» – це міжнародна освітня програма, яка майже 40
років надає можливість школярам різних країн поринути у світ політики та дипломатії, ближче ознайомитись з діяльністю ООН шляхом
імітації діяльності Генасамблеї, комітетів та комісій ООН. В Україні
право розпочати реалізацію «Моделі ООН» виборов Київський ліцей
бізнесу у 1998 році із того часу було організовано 4 Всеукраїнських та
7 регіональних конференцій для старшокласників. 15 березня 2014 р.
вперше проводилась конференція для учнів базової школи «Модель
ООН. Юніор» як тренажер і підготовка до участі в цій програмі.
Мета конференції - на прикладі імітації роботи Генеральної
Асамблеї ООН створити взаємодію учнів різних навчальних закладів, залучати їх до обговорення майбутнього України і світу, надати
зразки міжнародно визначених процедур дипломатичної етики,
ведення диспутів, переговорів, лобіювань, знаходження консенсусу
і прийняття відповідальних рішень.

Я – юний дипломат. Для чого це мені потрібно?
•
Щоб ознайомитися з діяльністю Організації Об’єднаних Націй
•
Відчути себе відповідальним за вирішення глобальних
проблем людства і своє власне майбутнє.
•
Ознайомитися з позицією дипломата та політика.
•
Сформувати навики комунікації (уміння слухати і бути
почутим, при вирішенні конфліктних ситуацій).
•
Розширити коло друзів і однодумців.

Що я буду вміти та знати після участі в конференції?
•
Буду знати призначення Організації Об’єднаних Націй та чим
вона займається.
•
Відчую себе відповідальним за вирішення проблеми, яка
обговорюватиметься в комітеті.
•
Спробую зрозуміти роль дипломатії у вирішенні проблем
людства, зокрема збереження миру та навколишнього середовища.
•
Ознайомлюся і зрозумію значення слів, із якими до цього
мало зустрічався і розумів.
•
Що я особисто можу зробити, захищаючи довкілля та права
людини, зміцнюючи мир, ведучи здоровий спосіб життя.
•
Наприкінці зрозумію, чи справді я можу бути юним
дипломатом.
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Ч АС ГЛОБА ЛЬНИХ ДІ Й
ДЛЯ ЛЮДЕЙ І ПЛАНЕ Т И

Словничок юного дипломата
ООН – Організація Об’єднаних Націй є організацією незалежних країн,
які об’єдналися разом для боротьби за мир у всьому світі, для подолання
бідності та несправедливості. Організація Об’єднаних Націй заснована 24
жовтня 1945 року. Сьогодні до ООН входять 193 країни-члени, в тому числі
й Україна.
Дипломат – дуже відповідальна позиція. Дипломат представляє
інтереси власної країни в закордонній державі, проводить переговори із
зарубіжними партнерами, відстоює інтереси зовнішньої і внутрішньої
державної політики.
Посол – це повноважний найвищого рангу дипломатичний
представник однієї держави в іншій.
Політика – це цілеспрямована діяльність, пов’язана з прийняттям
рішень між різними суспільними групами, державами та боротьбою за
здобуття або утримання державної влади.
Резолюція – письмовий акт, у прийнятті якого беруть участь усі
країни-члени ООН, який потребує п’ятидесятивідсоткової більшості при
голосуванні, щоб бути прийнятою. Для прийняття потребує більше ніж
50 % голосів „за”, під час голосування країн.
Діалог – бесіда двох або більше осіб.
Порушення – невиконання закону, правил або обіцянки.
Довкілля – це повітря, яким ми дихаємо; вода , яку п’ємо; земля, на
якій вирощуємо врожай і яка дає нам корисні копалини, це всі живі
істоти навколо нас.
Відновлення лісів – насадження нових дерев на землі, яка колись була
під лісом.
Сировина – речовина, з якої виготовлюються промислові товари.
Промисловість – виробництво та бізнес.
Здоров’я – це стан повного фізичного, душевного й соціального
благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад.
Освіта – процес становлення і навчання людини, спрямований на
формування і розвиток розумових і фізичних можливостей особистості.
Дозвілля – це вільний час, час відпочинку і розваг.
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Регламент
«Модель ООН. Юніор – 2015»
16 травня
9.30-10.00

(ІІІ поверх). Реєстрація учасників.

(Актова зала, ІІІ поверх).
Урочисте відкриття конференції.
Привітальне слово:
Паращенко Людмили Іванівни,
керівника проекту „Модель ООН в Україні”,
10.00-10.50 директора Київського ліцею бізнесу.
Шайхалієва Юна - голова Всеукраїнської асамблеї молоді, координатор Київської міжнародної
„Моделі ООН” для студентів, випускниця Київського ліцею бізнесу.
Перегляд фільму «Як і для кого працює ООН»
Робота в комітетах. Прийняття клятви
10.50-12.30 дипломата. Виголошення політичних заяв.
Формування резолюцій, відкриті дебати.
12.30-12.45 Перерва
Оформлення резолюцій та їх прийняття в
12.45-13.20 комітетах, підготовка виступаючих
на Генеральну Асамблею.
(Актова зала, ІІІ поверх). Генеральна
13.30-14.00 Асамблея. Представлення резолюцій від
комітетів.
14.00-14.30
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Урочисте закриття конференції. Підбиття
підсумків. Нагородження учасників.

Ч АС ГЛОБА ЛЬНИХ ДІ Й
ДЛЯ ЛЮДЕЙ І ПЛАНЕ Т И

Секретаріат конференції
«Модель ООН. Юніор – 2015» забезпечують
учні Київського ліцею бізнесу
Генеральний секретар 			
Президент Генеральної Асамблеї		

Бабенко Вікторія , 10 клас
Казаров Олексій , 11 клас

Голови комітетів:

Комітет довкілля, аудиторія 210:
Спікер 1		
Спікер 2		
Спікер 3		

Казаров Олексій , 11 клас
Сахацька Анна , 11 клас
Зайченко Назар , 10 клас

Комітет освіти, аудиторія 209:
Спікер 1		
Спікер 2		
Спікер 3

Нігруца Олександр , 11 клас
Кравець Владислав, 9 клас
Ільїна Діана , 9 клас

Комітет дозвілля та відпочинку, аудиторія 214:
Спікер 1		
Спікер 2			
Спікер 3		

Салій Богдан , 11 клас
Чорненька Катерина, 10 клас
Морока Павло, 9 клас

Комітет здорового способу життя
та медичного обслуговування, аудиторія 223:
Спікер 1		
Спікер 2			
Спікер 3			

Бабенко Вікторія , 10 клас
Колодченко Ілля , 10 клас
Ісайкіна Юлія, 10 клас
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Гімн Моделі ООН
Слова: Олена Рябчун, викладач Київського ліцею бізнесу
Музика: „Ода радості”, Людвіг ван Бетховен

Хай не буде на планеті
Жодних суперечок,
Хай крокує по країнах
Мир для всіх безпечний!
Приспів:
Зробим все ми якнайкраще,
Щоб жили всі в мирі.
Сьогодні граєм в дипломатів,
Завтра – справи в дії!
Посміхається планета
Нашим намаганням.
Зберегти майбутнім дітям
Мир, тепло, кохання!
Приспів.
Наша справа незгасима –
Всіх людей з’єднаєм,
Бо ООН велика сила,
Добре всі ми знаєм!
Хай не буде поміж нами
Жодних суперечок,
Хай крокує по планеті
Мир для всіх безпечний!
Приспів.
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Клятва юного дипломата
Я, ________________________________________________(ПІБ),
присягаюсь, що захищатиму принципи миру і порозуміння,
честь і благородні традиції Організації Об’єднаних Націй,
світової та української дипломатії.
До своїх колег і колег з інших держав ставитимусь як до
рівних. Я не дозволятиму, щоб релігійні, етнічні, расові,
політичні чи соціальні мотиви перешкоджали мирному
співжиттю різних народів та націй.
Я дотримуватимуся найглибшої поваги до людського життя
та щиросердно виконуватиму свій громадянський обов'язок
щодо до своєї держави. Я буду старанно вивчати історію
України, історію політичних думок і навіть під загрозою,
навіть під загрозою, повторюю, я не відступлю від захисту
інтересів своєї країни та народу України, усіма доступними
мені, але моральними і людяними засобами.
Я обіцяю це урочисто, добровільно і відповідально. Я
присягаюсь гідно виконувати місію народного дипломата
відсьогодні і впродовж свого життя.
Про що і ставлю свій підпис: _________________
для нотаток
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Київський ліцей бізнесу
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Запрошуємо у 6-10 класи
та до участі
у спільних проектах
Навчаємо через дію:
- ігрові методики і проектний підхід
- диспути і дебати
- міжнародні проекти та обміни
- програми розвитку лідерства
- психологічний супровід

По закінченню 11 класу:
- атестат про повну середню освіту
- високі результати ЗНО
- сертифікат з управлінської підготовки
- сертифікати з іноземних мов (FCE, PET, CAT)
- навчання в Університеті «КРОК» та ВНЗ світу
- успішна кар’єра і справжні друзі

03113, м. Київ,
вул. Лагерна, 30-32
Тел.: (044) 450-55-62
Факс: (044) 456-08-14

info@klb.kiev.ua
www.klb.kiev.ua

Дизайн: Д. О. Данчук

