Płock Model United Nations 2019
Z radością zawiadamiamy, że w dniach 13-15 czerwca odbędzie się trzecia edycja Płock
Model United Nations 2019, czyli studencka inicjatywa polegająca na wielotematycznej
edukacji obywatelskiej poprzez symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Program), którzy czują się
zobowiązani do propagowania idei debatowania jako sposobu rozwiązywania problemów
społecznych oraz do zarażania młodych ludzi pasją do działań na rzecz społeczeństwa.
Uroczyste otwarcie obrad odbędzie się w auli Urzędu Miasta Płocka, debaty
w komitetach będą prowadzone w gmachu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, natomiast uroczyste zakończenie konferencji
będzie miało miejsce w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Z dumą zawiadamiamy, że w opinii uczestników zeszłoroczna edycja symulacji obrad ONZ
PlocMUN 2018 odniosła wielki sukces i jest jedną z najwyżej notowanych konferencji na
międzynarodowej stronie MyMUN.com. Obrady organizowane przez uczniów z naszej
szkoły otrzymały średnią ocenę 4.41, co przez okres kilku miesięcy stanowiło najwyższą
ocenę wśród polskich konferencji oraz dało nam 8 lokatę w Europie.

Tegoroczna edycja PlocMun 2019, ze względu na zwiększoną liczbę uczestników
oraz komitetów, będzie największą z dotychczas zorganizowanych konferencji w Płocku.
W tym roku delegaci z całej Polski oraz z zagranicy będą debatować na osiem
zróżnicowanych tematów:
1. Economic and Social Council - Discussing the adaptation of copyright laws.
2. United Nations Office on Drugs and Crime - Tackling the issue of rising authority
of mafias.
3. United Nations Women - Ensuring gender equal labour market and inclusive social
protection systems.
4. United Nations Security Council - Resolving the issue of the current status of Taiwan.
5. Human Rights Council - The question of privacy in the digital age.
6. World Health Organization - Artificial human enhancement as a means of combating
medical issues.

7. Social, Humanitarian & Cultural Committee - Equality and non-discrimination before
the law and in administration of justice.
8. Potsdam Conference 1945 (Quadruple committee) - Establishing peaceful political
regimes and stable borders in the territories formerly occupied by the Third Reich.
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