
 Shughuli za Mabadiliko ya Tabianchi

MFANO WA MZAHA UMOJA WA MATAIFA*

Muda
Tukio la siku 2 linaweza kufanyika shuleni chini

ya uongozi wa wasimamizi wa shule

Ugumu
Ngumu

Rasilimali

Chumba kilicho na mpangilio wa viti vya mstatili kwa wanadiplomasia 

Dawati la kamati ya usimamizi

Dawati na kiti cha Vyombo vya Habari vya Kimataifa

Madaftari na kalamu kwa washiriki 

Bango lenye jina la nchi na mteule 

Nyingine kama ilivyoonekana ni lazima na waandaaji

Utangulizi: Washiriki watakuwa na uelewa wa kina wa jinsi Umoja wa Mataifa wa Mfano
unavyofanya kazi. Watajiwakilisha kama wanadiplomasia wa nchi mbalimbali za dunia.

Watajifunza kusoma makala na karatasi za utafiti kwenye mtandao. Watajadili mzozo wa
hali ya hewa unaoendelea na athari zake katika uzalishaji wa chakula na njia mbadala za

uzalishaji wa chakula katika jedwali la pande zote linaloiga msisimko wa Umoja wa Mataifa. 

KUMBUKA: Ajenda na majadiliano yatahusu tu mabadiliko ya hali ya hewa na
athari zake katika uzalishaji wa chakula.

*Shughuli hii iliundwa kama mwendelezo wa mafunzo yaliyounganishwa na
Mradi wa Towerganics Limitless. 

 www.preparecenter.org/TeenPrepKit

https://youtu.be/pvgSaeEPG-Q


Ajenda kuhusu mgogoro wa hali ya hewa na athari katika uzalishaji wa
chakula zitatolewa na wanadiplomasia mbele ya kamati ya usimamizi.
Mbinu mbadala za uzalishaji wa chakula kama vile kilimo cha wima,
haidroponiki (kutumia maji), aeroponiki (kutumia hewa) zitajadiliwa. 

MFANO WA MZAHA UMOJA WA MATAIFA*

Washiriki saba watateuliwa na nchi maalum. Washiriki watatu wataketi kama
mwenyekiti, mwenyekiti mwenza na mkurugenzi wa majadiliano. Majina haya
matatu yatarejelewa kama kamati ya usimamizi katika sehemu zaidi ya hati.
Washiriki wawili watakaa kama Vyombo vya Habari vya Kimataifa kwenye
kamati.

Hatua ya 1

Hatua ya 2

Hatua ya 3

Kamati ya usimamizi itaendesha mjadala hadi kufikia mahitimisho.

Hatua ya 4

Hitimisho linalohusu kila mjadala litaripotiwa na Vyombo vya Habari vya
Kimataifa.

Hatua ya 5

Mwanadiplomasia Bora na Mwanamkakati Bora atatunukiwa na kamati ya
usimamizi. 
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MFANO WA MZAHA UMOJA WA MATAIFA*

Majukumu ya
wanadiplomasi

a hao:
 

Hakikisha unatafiti hali ya
hali ya hewa, mabadiliko
ya hali ya hewa huathiri

hasa uzalishaji wa chakula
wa nchi uliyopangiwa. 

 
Dumisha mapambo kwenye
simulizi na ujiwasilishe kwa
njia nzuri (Kumbuka kuwa

uko hapa ukiwakilisha nchi
yako) 

 
Hakikisha kwamba unaibua

hoja muhimu za ajenda
kwenye kamati na

majadiliano yako ni yenye
afya na yenye utatuzi

 

Majukumu ya kamati
ya usimamizi:

 
Hakikisha kamati inasimamiwa vyema
na kwamba washiriki wanazungumza
kwa zamu na pale tu wanapoombwa 

 
Hakikisha wanadiplomasia

wanashughulikiwa kupitia jina la nchi
zao

 
Hakikisha mijadala siyo ya kuchosha na

inafikia makubaliano 
 

Hakikisha kuna nafasi ya burudani na
mazungumzo mepesi ya ziada wakati

wa kipindi cha majadiliano 
 

Tathmini wanadiplomasia kwa
kuzingatia uwasilishaji wao, namna ya

kuzungumza, ajenda wanazoibua,
ushiriki wao wakati wa mijadala na

diplomasia yao
 

Epuka aina yoyote ya upendeleo
wakati wa vikao vya majadiliano

 
(Majukumu ya Mwenyekiti binafsi,

Mwenyekiti-Mwenza na Mkurugenzi
yanaweza kukabidhiwa na kamati ya

maandalizi)
 

Majukumu ya
Vyombo vya
Habari vya
Kimataifa:

 
Ripoti juu ya mada

zinazojadiliwa wakati wa
kamati

 
Piga picha na klipu fupi

 
Toa ripoti ya habari ya tukio

hilo na uwasilishe kwa kamati
siku ya mwisho 
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