Pražský studentský summit zahajuje svůj XXV. ročník, v jehož průběhu opět vyrazíme do regionů
napříč Českou republikou vzdělávat mladé studenty. Ty se snažíme každoročně seznámit
s globálními tématy, která se mohou zdát na první pohled vzdálená, ale ve skutečnosti hýbou
aktuálním světovým děním.
Našimi účastníky jsou studenti osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků
gymnázií. Program trvá celý den a je rozdělen na dvě části. V dopolední části seznámíme účastníky
nejen s probíraným tématem, ale i s fungováním Organizace spojených národů. To se snažíme
dělat interaktivní a studentům blízkou formou, aby se mohli co nejlépe připravit na odpolední
část.
V odpolední části se uskuteční hlavní část programu, a to diplomatické simulace. Každý ze
studentů se stane reprezentantem jednoho státu Rady bezpečnosti, jejíž reálné jednání se
následně pokusí napodobit. Společně se pak budou snažit dojít k řešení námi představeného
problému a využít znalosti, které jsme jim předtím předali.
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Summit přĳíždí do regionů

Více než 300 účastníků z řad středoškolských a vysokoškolských studentů a přes
60 dobrovolníků organizujících každý ročník. To je Pražský studentský summit, největší
vzdělávácí projekt v České republice simulující diplomatická jednání. Studenti se snaží vžít
do role diplomatů z Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance či Evropské unie.
Společně pak diskutují nad globálními problémy – jak stabilizovat situaci v Afghánistánu,
jakým způsobem zmírnit krizi v Jemenu či jak bojovat proti plastovému znečištění. Právě
diskuzí nad takto závažnými tématy se snažíme studenty nejen vzdělávat, ale zejména je
učit dovednostem jako je argumentace, vyjednávání, práce a komunikace ve skupině ale i
schopnost samostatné práce. Cílené budování těchto takzvaných soft skills, tedy měkkých
dovedností, vede studenty k tomu nejdůležitějšímu – zvídavosti a zájmu o svět kolem sebe.
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Cílem simulace není co nejvěrněji napodobit jednání Rady bezpečnosti anebo pouze vzdělávat,
ale zejména probudit v mladých studentech zájem o světové dění a chuť mu porozumět. Celý
program je realizován členy přípravného týmu Pražského studentského summitu, kteří mají
zkušenosti v oblasti vzdělávání mladých lidí o mezinárodním dění. Připravené materiály
budou konzultovány s odborníky z Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
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V letošním ročníku se zaměří na řešení konfliktu v africkém Mali. Toto téma jsme zvolili pro jeho
aktuálnost a také proto, že právě v Mali je v současnosti na misi přes sto českých vojáků.

