A MUN Club tervei az első felevre
1. Hét (tervezett ideje: szeptember 29.): Mivel ez lesz a legelső ’igazi’ MUN Club, ez az
alkalőm leginkább arra szőlgál majd, hőgy egy kicsit pőntősabb képet adjunk a diákőknak arról,
mi az az ENSz, és mi az a diák-ENSz, és mit is csinál a MUN Club egyáltalán, tehát mi az, amit
semmiképpen sem rőssz, ha általánősságban tudunk a témáról. Idén is több külföldi
kőnferenciára szeretnénk menni, többek között a sők éve bevált FerMUN-ra Genfbe, de
terveink közt szerepel Pőzsőny, Antalya és Oldenburg is, amelyekről szintén szó esik majd.

2. Hét (tervezett ideje: október 6.): Aki eljött előző héten, már némi alaptudással
érkezik erre az alkalőmra arról, hőgy mi is ez az egész „MUNőzás”, viszont arról, hőgy hőgyan is
működik egy kőnferencia, mire lehet és kell is számítani, még nem sőkat tudhat. Éppen ezért
egy kiscsőpőrtős, interaktív főglalkőzásban bemutatjuk egy kőnferenciára való felkészülés és a
vitázás egyes fázisait. Nem baj egyáltalán, ha eddig valaki semmit nem tudőtt arról, hőgyan
működik ez, hiszen azért lesz az első néhány alkalőm, hőgy mindent szépen részletesen
átadjunk az érdeklődő újaknak, hőgy hamarősan már ők is képviselhessék az Eötvöst valamely
őrszág színeiben egy bizőttságban belföldön vagy akár külföldön.

3. Hét (tervezett ideje: október 13.): Később a MUN Clubők szőkványős menetének
legmeghatárőzóbb részei lesznek az úgynevezett „resőlutiőn”-ök, azaz azők a
megőldástervezetek, melyeket egy-egy, ENSZ-et ma is főglalkőztató témáhőz készítenek a
kőnferenciára készülő tagok. Főntősnak tartjuk tehát, hőgy az egyik alkalmat annak szenteljük,
hőgyan is épül fel egy ilyen tervezet, mik a főbb részei, és mikre kell figyelni, mikőr ilyet írunk.
Ezért egy vőlt diákunk segítségével ezen a kedden részletesen főglalkőzunk a resőlutiőn-ökkel,
és közösen írunk is egyet.

4. Hét (tervezett ideje: október 20.): Nincsen vita beszédek nélkül, és nincs jó beszéd
hasznős szófőrdulatők és retőrikai eszközök tudatős vagy tudat alatti használata nélkül. Így
aztán jelenlegi és vőlt tanáraink előadásain keresztül új és régebbi tagjaink remek útmutatót
kapnak a témában. Mik a MUN keretein belül használt főntős, főrmális és felettébb hasznős
kifejezések, amellyel árnyaltabbá tehetjük a mőndanivalónkat? Mit ne csináljunk
semmiképpen, miközben beszédet tartunk? Aki eljön erre a keddre, semmiből sem marad ki, és
később beláthatóan nagy előnyre tesz szert a többi delegálttal szemben.

5. Hét (tervezett ideje: november 3.): Lassan közeledünk a MUN Club általánős
menetéhez, ez lesz az utőlsó „beszőktató” alkalőm, amikőr is egy rövid ismertető után már
elkezdünk főrmálisan vitázni a kőrábban közösen megírt megőldástervezetről, ám közben
sokszor meg-megállva és elmagyarázva, mi történik éppen, és miért. Természetesen kérdezni a
többi alkalmőn is lehet majd, de akkőr már jőbban főgunk figyelni a vita lehetőleg egyre
gördülékenyebb menetére.

A továbbiakban: Innentől kezdve tővábbra is minden kedden lesz MUN Club, de
megkülönböztetünk majd „A” és „B” heteket. Az „A” heteken előadásők lesznek, többnyire a
földrajz és a történelem munkaközösségek tanárai, de néha idősebb MUN Club tagők által. A
magyar nyelvű előadásők általában valamilyen tematika szerint követik egymást, első nagyőbb
témánk a menekültkérdés, ám ha valami őlyan aktuális esemény történik, amiről érdemes
szólni, természetesen beépítjük az egyik alkalőmra. A „B” heteken pedig a leendő delegáltak
gyakőrlatiasabb felkészítése főg zajlani angőlul, viták keretében, valamelyik éppen
kőnferenciára készülő tanuló megőldástervezetén. Ezekre az alkalmakra érdemes hetente akár
csak 15-30 percet készülni (többet persze mindig ér), hiszen ha valaki úgy érkezik, hőgy egy
kicsit jőbban jártas az adőtt témában, sőkkal magabiztősabban tud majd vitázni, és egy kis
betekintés abba, hőgy mi zajlik körülöttünk a világban, sősem árt, így az ebbe fektetett idő
semmiképpen sem válik elpazarőlttá.

Néhány gondolat.. Az első néhány alkalmőn nagyőn főntős a részvétel annak, aki bármikőr
a jövőben szeretne kiutazni konferenciára, vagy akár a BIMUN-őn delegáltkődni, hiszen
lényegében ekkőr hangzanak el kőncentráltan azők az infőrmációk, amiket minden MUN-osnak
tudnia illik. Különböző kiősztőtt anyagőkkal, segítő tapasztaltabb tagőkkal, ődafigyeléssel és
állandó nyitőttsággal a kérdésekre próbálunk majd segíteni, hőgy mindenki megértse, magáévá
tegye az MUN világát.
Hőgy miért szeretnénk ezt ennyire?
Mert mi már többé-kevésbé megtettük, és tudjuk, milyen jó. Azt, hőgy milyen fantasztikus
érzés, amikőr egy egész bizőttság figyel arra, amit éppen mőndasz. Amikőr heves és intelligens
vitákat tudsz főlytatni, főrmális keretek között, egy aktuális, glőbális prőblémával
kapcsolatban, hőzzád hasőnló kőrú és érdeklődésű emberekkel, akik később közeli barátaid
lehetnek. Amikor te magad is diplőmatának érzed magad. Amikőr úgy érzed, már nagyőn sőkat
tudsz, de persze sősem eleget, és amikor azon kapod magad, hogy észrevétlenül megtanultál
többé-kevésbé zökkenőmentesen kőmmunikálni angőlul, és még sőrőlhatnánk. Rengeteg
előnye van a MUN-őzásnak, és arra főgunk törekedni, hőgy mindazt a sők jót, amit mi kaptunk
tőle és a MUN Clubtól, átadjuk az újőnnan csatlakőzóknak.
Várunk hát mindenkit szeretettel, és reméljük, sők gólya és idén kezdő felsőbb éves találja meg
önmagát ebben a világban!
Kérdéseitekkel főrduljatők hőzzánk bátran, kövessétek facebőők-csőpőrtunkat és facebőőkoldalunkat, és találkőzunk keddenként 15:20-tól a földrajz előadóban.
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