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Ráðstefna í hálfan dag án undirbúnings 

 

Undirbúningur 
Nauðsynlegt er að kennari hafi: 

 Undirbúið umræðuefni til að vera með á dagskránni 

 Ákveðið hvaða lönd / stofnanir eiga að vera með 

 Sett saman staðreyndir sem viðkomandi sendinefndir landa / stofnana þurfa að hafa 

 Afritað sniðmát fyrir opnunarræðu og skipað formann 

Næst þarf kennarinn að: 

 Skipta fulltrúum (nemendum) niður í sendinefndir landa, helst 1-2 í sendinefnd 

 Skipta löndunum, sem munu taka þátt, milli sendinefnda 

 Segja frá umræðuefni ráðstefnunnar og dreifa stuttu yfirliti um helstu staðreyndir málsins 

 Dreifa samantekt með helstu upplýsingum um viðkomandi lönd til viðkomandi sendinefnda 

(hægt er að nota upplýsingar um lönd af Globalis.is). Hér ætti meðal annars að koma fram 

hvaða stofnunum viðkomandi land tilheyrir og hverjir eru mikilvægustu samstarfsaðilar 

landsins. 

 Dreifa tilbúnum opnunarræðum, sem löndin hafa haldið á Allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna, til viðkomandi sendinefnda. Vera viss um að umræðuefni dagsins komi fram í þeirri 

ræðu (opnunarræður má finna á www.un.org/english ef ýtt er á "Member States" og síðan 

"Permanent Missions to the UN, New York." Skrunaðu niður síðuna þar til þú finnur rétta 

landið, smelltu á það og haltu áfram með því að ýta á Speeches, Statements eða álíka). Einnig 

má dreifa yfirliti yfir afstöðu landsins til umræðuefnisins með rökstuðningi. 

Ráðstefnan 
Næsta skref er að fulltrúarnir undirbúi opnunarræðu í nokkrar mínútur eftir sniðmáti sem einnig 
verður að dreifa, en ræðan má vera allt að 30 sekúndur og á að fjalla skýrt um afstöðu landsins til 
umræðuefnisins.  
 
 

Hér fyrir neðan eru upplýsingar um hvernig hægt er að halda ráðstefnu með í 

mesta lagi 40 nemendum í hálfan dag 

http://www.un.is/
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Formaður opnar fundinn og biður hvern og einn fulltrúa að halda 
opnunarræðu sína. 
 
Næst fá aðrir fulltrúar að gera athugasemd við opnunarræðurnar eða gefa öðrum fulltrúum 
spurningar. Umræðan er hafin! 
 
Verkefni formannsins getur verið að reyna að fá fulltrúana til að ná samkomulagi um málið sem 
meirihluti sendinefnda getur stutt. Að öðrum kosti getur takmarkið verið einfaldlega að fulltrúar fái 
að tjá og standa fyrir skoðunum sínum og rökum. Þá er athyglinni ekki beint að því að ná lausn á 
málinu, heldur frekar að umræðunni sjálfri. 

 

Tillaga að dagskrá fyrir hálfs dags ráðstefnu 
08:15 
Upplýsingar um umræðuefni dagsins og dreifing á efni sem notað verður. 
08:25 
Undirbúningstími fyrir fulltrúana. Efni dagsins lesið, opnunarræður skrifaðar, afstaða skilgreind, 
hugsanlegar röksemdir o.fl. 
09:25 
Formaður opnar ráðstefnuna og útskýrir reglur. Fulltrúar halda sínar ræður. 
09:30 
Athugasemdir/ spurningar eftir ræðurnar 
10:15 
Pása 
10:30 
Almenn umræða um umræðuefnið með stuttum hléum sem fulltrúar geta nýtt til að móta ný rök og 
finna lausnir. 
11:45 
Formaður lýkur fundi 

 

http://www.un.is/

