Simulation POL&IS
Krótki opis:
Grę prowadzą oficerowie Bundeswehry. Gra dotyczy kompleksowo ujętej
symulacji stosunków i powiązań międzynarodowych.
Uczestnicy angażują się jako przedstawiciele poszczególnych regionów i ich
zadaniem jest szukanie rozwiązań sytuacji kryzysowych podczas bardzo
intensywnych trzydniowych warsztatów. O sukcesie decyduje praca w zespole i
pozytywna dynamika całej grupy. Wynik gry zależy tylko i wyłącznie od sposobu
działania poszczególnych grup.
Gra wyjątkowo zróżnicowana tematycznie doskonale nadaje się jako projekt na
spotkania grup międzynarodowych.
Współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami w jednej grupie,
których zadaniem jest osiągnięcie konkretnego wspólnego celu oraz stworzenie
odpowiedniej atmosfery pracy i zaufania między uczestnikami sąsiadujących
krajów przyczynia się znacząco do przezwyciężenia istniejących barier
kulturowych i językowych.
Pozwala ona także wykazać się młodzieży na różnych płaszczyznach.
Wystąpienia w debatach i prezentacjach, kreatywna praca przy plakatach,
pisemne formułowanie wniosków, konstruktywne kłótnie w obrębie grup
roboczych jak również pomiędzy poszczególnymi grupami, wypracowanie
koncepcji działania, itd. to niewątpliwie bardzo szerokie spektrum różnych
działań podejmowanych w trakcie warsztatów.
Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny. Każdy ma możliwość aktywnego
uczestnictwa oraz bezpośredniego wpływu na rozgrywkę.
Uczestnicy korzystają z wielu pomocy (komputery, książki, makiety, żetony
symbolizujące różnego rodzaju surowce, itp. Wypełniają różne formularze oraz
zawierają umowy i pakty. Wszystkie te aspekty mają wpływ na niepowtarzalną
atmosferę i oddają realizm zaistniałych w grze stosunków.
Świat gry symulacyjnej POL&IS w sposób klarowny i nieskomplikowany oddaje
całą
złożoność
i
współzależność
różnych
podmiotów
prawa
międzynarodowego, które muszą ze sobą współdziałać, aby wspólnie osiągnąć
zamierzony cel.

Simulation POL&IS
Selbst Minister sein
POL&IS ist ein komplexes Arbeitsseminar, das wir Jugendoffiziere für
Schulklassen ab Klassenstufe 10, Studierende und interessierte Gruppen
anbieten. Hinter POL&IS steht ein Modell, das die Vereinten Nationen und
Internationale Beziehungen abbildet. Die Teilnehmer treffen bei der Simulation
Entscheidungen, die den Verlauf ihrer Weltpolitik bestimmen.
Ziel des Seminars ist es, dass die Teilnehmer verstehen unter welchen
Bedingungen politische Entscheidungen entstehen und wie wichtig es ist, das
Weltgeschehen zu verfolgen, um entstehende Konflikte zu erkennen und sie
frühzeitig lösen zu können.
Vielfältige Kompetenzförderung
Die Teilnehmer sollen sich in einer simulierten Welt ausprobieren und
Erfahrungen sammeln beim Argumentieren, im Umgang mit Konflikten und bei
der Suche nach Kompromissen. Das geschieht, indem sie über Verträge und
Bündnisse verhandeln sowie bei Friedens‐ oder Umweltkonferenzen ihre
Position vertreten. Die Teilnehmer lernen dabei, sich in Debatten zu
behaupten, ihre Arbeitsergebnisse zu präsentieren und mit Rivalen zu
verhandeln.
Als Minister eines Staates stehen die Teilnehmer für die Sicherheit und den
Wohlstand ihrer Bevölkerung ein und gehen innenpolitische und
außenpolitische Probleme an: Krisen und Konflikte, Internationaler
Terrorismus, Weltweite Organisierte Kriminalität, Piraterie, Schuldenkrise,
Auswirkungen des Klimawandels …
Mit der Realität als Ausgangssituation schaffen sie gemeinsam eine eigene
Weltgeschichte.

