
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt s více než dvacetiletou tradicí. Každoročně 
vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných celosvětových tématech, a to pře-
devším prostřednictvím simulace jednání tří klíčových mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.

V průběhu celého ročníku se účastníci učí pracovat s informacemi, rozvíjí kritické myšlení a zdokonalují 
si své rétorické, vyjednávací a jiné komunikační dovednosti. Cílem projektu je odborně připravený, ob-
čansky aktivní, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem 
sebe, schopný samostatně uvažovat, veřejně vystupovat, věcně argumentovat a rychle reagovat.
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Staň se diplomatem!
pražský studentský summit přijíždí do regionů

O PROJEKTU

V dnešní době je mimořádně důležité vzdělávat o světových výzvách a problémech, které se v konečném 
důsledku týkají každého z nás. U žáků základních škol je nutné podporovat kritické myšlení v globálních 
souvislostech – měli by chápat světové problémy současnosti, vytvořit svůj vlastní názor a popsat jejich 
hlavní příčiny i možné důsledky pro život každého z nás.

Pod hlavičkou XXIII. ročníku Pražského studentského summitu na podzim 2017 proběhne několik regionálních 
simulací jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. V každém kraji se simulace zúčastní 
třicet studentů osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií, kteří si tímto způsobem 
rozšíří své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a o jejich roli v mezinárodním dění.

Regionální simulace potrvá celý den a bude rozdělena na dvě části. Během dopolední části budou žákům 
interaktivní formou poskytnuty základní informace o výzvách, se kterými se mezinárodní společenství potýká. 
Bude představena Organizace spojených národů a její nejdůležitější orgány. Zvláštní důraz bude kladen na 
představení činnosti Rady bezpečnosti a její role v řešení mezinárodních konfliktů.

V odpolední části se pak žáci vžijí do role diplomatů jednajících v Radě bezpečnosti. Ve dvou skupinách po 
patnácti účastnících zasednou v tomto simulovaném orgánu a pokusí se na základě informací z dopoledních 
přednášek a připravených materiálů vyřešit konkrétní mezinárodní konflikt. 

Obě části jsou realizovány členy přípravného týmu Pražského studentského summitu, kteří mají zkušenosti 
v oblasti vzdělávání mladých lidí o  mezinárodním dění. Připravené materiály budou konzultovány 
s odborníky z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), předního českého think-tanku, který sdružuje řadu 
expertů na mezinárodní vztahy.

Účastníci

Simulace se zaměřuje na žáky, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku mezinárodního dění a rádi by se 
zábavnou formou dozvěděli o fungování mezinárodních organizací. Po skončení projektu by účastník měl 
být schopen vysvětlit, co je to Organizace spojených národů a Rada bezpečnosti a jaká je jejich role v řešení 
mezinárodních sporů. Tyto znalosti podporují myšlení v evropských a globálních souvislostech a pomáhají 
naplňovat cíle vzdělávacích programů v této oblasti. Účastníkům je po skončení každé simulace poskytnuta 
individuální zpětná vazba a získají informace o souvisejících projektech v oblasti neformálního vzdělávání.

regiony@amo.cz

www.amo.cz/regiony

fb.com/studentsummit

twitter.com/studentsummit

Projekt je realizován s laskavou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


