
Drodzy uczniowie z klas 8b i 8c
tym razem przed Wami

WYBRANE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Otwieramy książkę na temacie:   WYBRANE  
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
 
Temat w flipbooku od s. 145 do 149.

Podaję link, na który wchodzicie: 
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=149 

Na początku w zeszycie wpisujemy cele lekcji:
 poznasz różne organizacje międzynarodowe
 dowiesz się o pozycji Polski na świecie
 poznasz przykłady organizacji międzynarodowych walczących o prawa człowieka w 

Europie

NACOBEZU czyli na co będę zwracać uwagę przy ocenianiu po skończonej lekcji?? 

➔ będziesz wiedział,  do jakich najważniejszych organizacji należy Polska
➔  poznasz loga wybranych organizacji międzynarodowych

Przed Tobą teraz praca z książką i z internetem. Niezbędny jest też zeszyt i chęci:)
Na początku

a)  wpisujesz do zeszytu tą notatkę:
Na świecie mamy dwa rodzaje umów międzynarodowych:
-umowy bilateralne czyli dwustronne – zawierane między dwoma państwami np. Polska – 
USA o ruchu bezwizowym
-umowy multilateralne – wielostronne czyli zawierane między wieloma państwami np. Unia 
Europejska

Na świecie wyróżniamy typy organizacji międzynarodowych:
-międzyrządowe – czyli składające się z rządów danych państw np. NATO, ONZ.
-pozarządowe  - czyli działające ponad państwami i rządami najczęściej na rzecz ochrony 
praw człowieka – np. Amnesty International, Akcja Humanitarna.
-regionalne – np. UE.

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Dzis-i-jutro/#p=149


b) czytasz  i robisz notatkę o Radzie Europy, Grupie Wyszehradzkiej (V4) i Radzie Państw 
Morza Bałtyckiego.

c)Wyszukujesz w dostępnych, różnych materiałach dwie inne organizacje: Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej (OBWE) oraz Trójkąt Weimarski, robisz krótką 
notatkę

Punkty a, b, c są obowiązkowe dla wszystkich.   UWAGA- WSZYSCY   
WYKONUJĄ ZALECANE ZADANIA W ZESZYCIE, WPISUJĄ 
POJĘCIA I ICH WYJAŚNIENIE, NIE TRZEBA JEDNAK TEGO 
PRZESYŁAĆ!!!!

Zapamiętaj pojęcia, które wpisałeś do zeszytu: PODZIAŁ ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH (MIĘDZYRZĄDOWE, POZARZĄDOWE, 
REGIONALNE), UMOWY MIĘDZYNARODOWE (DWUSTRONNE, 
WIELOSTRONNE), WYBRANE ORGANIZACJE: RADA EUROPY, 
GRUPA WYSZEHRADZKA, RADA PAŃSTW MORZA 
BAŁTYCKIEGO.

POMOCNIK DLA WSZYSTKICH:
Rada Europy -   https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/history-fathers-of-  
europe_V001-0002_ev     
Grupa Wyszehradzka:   https://www.youtube.com/watch?v=VPAXrPLA8qQ     
OBWE: https://youtu.be/6ET36eUoZsg  

 NATOMIAST CHĘTNI MOGĄ JESZCZE ZROBIĆ:

***********DLA CHĘTNYCH W CELU ROZSZERZENIA WIEDZY:

************Chętni robią wszystkie wymienione zadania oraz 
obowiązkowo muszą napisać pracę w zeszycie na temat: Która 
organizacja jest ważniejsza: Trójkąt Weimarski czy Grupa 
Wyszehradzka? Odpowiedź uzasadnij (min. 150 słów). Tak 
zrobioną pracę dodatkową można przesłać nauczycielowi.
Podkreślam, jest to praca dla CHĘTNYCH
Życzę miłego zdobywania wiedzy:)
Podsumowując: Chętni przesyłają wszystko.
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