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MUN - Model United Nations Nedir ?
MUN - Model United Nations, Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik
ve şekil olarak öğrenciler tarafından birebir canlandırıldığı
konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler,
MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadır.
MUN, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik
otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak
kabul edilmektedir. MUN Konferanslarının sonuç bildirgeleri, tavsiye
niteliğinde Birleşmiş Milletler’e gönderilmektedir.
Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN
Konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer
delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey,
Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev almaktadır.
Aynı zamanda resmi kıyafet zorunluluğunun olduğu MUN
Konferanslarına katılan öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil, başka
bir ülke delegesi olarak konferanslara katılmak zorundadır. Böylece
öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile
bakabilmeyi öğrenmektedir. Böylece farklı ülkelerin coğrafi, sosyal,
ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi
olmakta ve konferanslardaki tartışmalara katılabilmektedir.
MUN Konferanslarının Tarihçesi ve bugün MUN
MUN Konferansları, dünyada ilk kez Harvard University ve National
Model United Nations - New York bünyesinde uygulanmaya başlamıştır.
1920li yıllarda dünya barışını korumak üzere oluşturulan Leaque of
Nations, MUN Konferanslarının esin kaynağı olmuştur.
Bu yıllarda Leaque of Nations simulasyonları olarak başlayan MUN
Konferansları, 1945 yılında Birleşmiş Milletler’in kurulmasından altı
yıl sonra, 1951 yılında Model United Nations of the Far West ve on
yıl sonra, 1955 yılında Harvard University tarafından kurulan Harvard
University MUN Kulübü - HNMUN ile bugünkü yapısına kavuşmuştur.
Dünyada her yıl yaklaşık olarak 400 - 500 adet MUN Konferansı
düzenlenmektedir. Üniversiteler, liseler, vakıflar ve özel eğitim
kuruluşları tarafından düzenlenen ve büyük çoğunluğu İngilizce olmak
üzere diğer dillerde de gerçekleşen bu konferansların her birine,
konferansın büyüklüğüne bağlı olarak 150 ile 5.000 arasında öğrenci
katılmaktadır.
Dünya genelinde MUN Konferanslarına, her yıl dünyanın pek çok
ülkesinden bir milyondan fazla öğrenci katılım göstermektedir.
Türkiye’deki Okullarda MUN Faaliyetleri
Pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de MUN Konferansları,son
yıllarda rağbet görmeye başlayan ve devlet okullarında da başlatılan
uygulamalardan biridir.
Son bir kaç yıl içinde Türkiye’de MUN faaliyetleri, ana hedef kitlesi
olan Lise düzeyinden, Jr-MUN olarak adlandırılan İlköğretim İkinci
Kademe’ye kadar inmiştir.
Halen Türkiye’de yaklaşık 40 okulda Lise düzeyinde MUN Kulübü
bulunmaktadır. Bu okullar arasında Robert College, Üsküdar Amerikan
Koleji, Galatasaray Lisesi, Koç Lisesi, Alman Lisesi, TED, Doğa Koleji,
Enka Koleji gibi okullar yer almaktadır.

Okullara özel MUN - Model United Nations Seminerleri
Okullara özel MUN - Model United Nations Seminerlerinin temel
amacı, MUN etkinliklerine katılmamış ancak bünyesinde MUN Kulübü
kurmak ve öğrencilerini uluslararası MUN Konferanslarına göndermek
isteyen okullara teknik ve içerik olarak destek olmaktır. Ayrıca halen
MUN Kulübü bulunan okullar da çalışmalarına profesyonel katkı
sağlamak için Seminer düzenleyebilir.
Seminer sonrasında bünyesinde MUN Kulübü kurmak ve uluslararası
MUN Konferanslarına katılım göstermek isteyen okullar, Eğitimde
Yurtdışı Açılım ile karşılıklı işbirliği başlatabilmektedir. Bu işbirliği
kapsamında, okulda MUN Kulübü öğrenci seçimi, öğrencilerin ve
MUN sorumlusu öğretmenlerin eğitimi, uluslararası konferanslara
içerik olarak hazırlık süreci,prova MUN konferansı ve uluslararası
MUN konferanslarına başvuru, delegasyon hazırlığı gibi başlıklardan
oluşmaktadır.
Okullara özel MUN - Model United Nations Semineri, Eğitimde Yurtdışı
Açılım ve okul tarafından ortaklaşa belirlenen bir tarihte, okul
bünyesinde tam gün ve aşağıdaki program dahilinde verilmektedir :
10:00 - 11:15 : 1. Oturum / “Uluslararasılaşma” kavramı ve bu
kapsamda MUN Konferanslarının yeri
11:15 - 11:30 : Ara
11:30 - 12:45 : 2. Oturum / Uluslararası MUN Konferanslarının işleyişi
ve katılım süreci
12:45 - 14:00 : Öğle arası
14:00 - 15:15 : 3. Oturum / Okullarda MUN Kulübü Kuruluşu ve
Eğitimde Yurtdışı Açılım desteği
15:15 - 16:00 : Soru / Cevap ve Sertifika Alımı
Seminerlere Katılım
MUN Seminerinden önce, seminerin düzenleneceği tarih, katılımcı
sayısı, katılımcı profili gibi detayların netleştirildiği “MUN Semineri
Formu”nun doldurulması gerekmektedir. Bu form, ilk başvuru sırasında
okullara gönderilmektedir. Form ile birlikte, okullara MUN Semineri
ücret teklifi de iletilmektedir. Teklifin onaylanması ve formun
doldurulmasını takiben organizasyon hazırlıkları başlamaktadır.
Seminer katılımcıları, İlköğretim İkinci Kademe ve/veya Liselerin okul
yönetimi ve başta İngilizce Zümreleri olmak üzere diğer Zümrelerin
öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Okulların tercihine göre, Seminere veliler de katılabilmektedir. Seminere
velilerin katılımı, özellikle MUN Kulübü için öğrenci seçimleri sırasında
velilerin önceden bilgilendirilmiş olması açısından öğretmenlere
kolaylık ve avantaj sağlamaktadır. Ayrıca velilerin MUN hakkındaki
olası soruları da Seminer Konuşmacısı tarafından Seminer sırasında
bizzat cevaplanmaktadır.
Seminer sonunda gerek öğrenciler, gerekse öğretmenler ve veliler
için sertifika düzenlenmektedir.
Seminer Konuşmacısı
Seminer Konuşmacıları, seminerin verileceği tarihe göre
belirlenmektedir. Buna göre, semineri programı uygun olan Konuşmacı
vermektedir. Seminer Konuşmacıları, daha önce Harvard MUN, UNAUSA gibi dünyaca seçkin MUN konferanslarına katılım organizasyonları
g e rç e kl e şt i r mi ş a ka d e mi k kad rol a rd an ol u ş ma kta d ır.

