EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA VIII A
Temat: Bezpieczeństwo Polski w stosunkach międzynarodowych.(str.8-12)
1.Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski.
Na arenie międzynarodowej o pozycji i bezpieczeństwie Polski decydują
– potencjał państwa
– zawarte sojusze
– położenie geopolityczne (między dwoma silnymi państwami - Niemcami i Rosja)
2. Międzynarodowe starania o bezpieczeństwo na świecie:
• Liga Narodów – po I wojnie światowej zastąpiła ja ONZ (Organizacja Narodów
Zjednoczonych-powstała w 1945 r.
• OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – powstała w 1995 r.
• UNIA EUROPEJSKA- powstała w 1993 r.
Polska jest członkiem Unii od 2004 r./
• NATO - Pakt Północnoatlantycki- powstał w 1949 r.
Polska jest członkiem NATO od 1999r.
3. Aktywność Polski w organizacjach międzynarodowych:
- udział w misjach pokojowych,
- obserwatorzy wyborów, rozejmów, rokowań w Europie,
- działania sojusznicze w ramach NATO,
- polskie organizacje niosą pomoc humanitarną (Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Polska
Akcja Humanitarna)
4.Współczesne filary bezpieczeństwa Polski
a) Inicjatywy regionalne:
– Trójkąt Wajmarski ( Polska, Francja ,Niemcy),
– Grupa Wyszehradzka – (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry)
b) Strategie Polski:
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
narodowego,
- aktywność Polski na arenie międzynarodowej (prawa człowieka, demokracja,
wolność obywatelska)
- wzmacnianie obrony cywilnej i wojskowej,
- utrzymywanie dobrych relacji z państwami sąsiednimi,
- rozwijanie gospodarki kraju, rolnictwa, eksportu, sektora finansowego, i
energetycznego,
- nakłady na rozwój eksperymentalny oraz naukowy,
- w ramach NATO wspólna obrona granic( tarcza antyrakietowa, dostęp do
najlepszych technologi
wojskowych, rozmieszczenie wojsk amerykańskich w celu wzmocnienia wschodnich
granic)
- utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Narodowych Sił Rezerwy
- budowanie świadomości obywatelskiej.
Przydatne linki:
https://prezi.com/p/vg6llf_2f4au/bezpieczenstwo-polski-w-stosunkach-miedzynarodowych/
https://www.youtube.com/watch?v=vS0kQkN84uk

Praca domowa.
1.Wyjaśnij, w jakim celu zostały powołane organizacje międzynarodowe.
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
2. Wymień państwa graniczące z Polską:
…................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3.Wyjaśnij skrótowce:
FAO- …......................................................................................................................................
WHO - …...................................................................................................................................
IMF - ….....................................................................................................................................
UNESCO - ….............................................................................................................................
UNICEF - …..............................................................................................................................
4.Uzupełnij zdania.
Rada Europy jest międzynarodową …..................................międzyrządową.
Jej członkiem może zostać …........................................ zaproszone przez tę organizację
państwo …............................... akceptujące zasady rządów …............................................ ,
demokracji parlamentarnej i ochrony praw ….................................................................... .
Gwarancja ich ….............................................. jest zobowiązanie nowych państw
członkowskich do ….............................................. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
w przeciągu …................................ od przystąpienia do organizacji.
5.Oceń prawdziwość poniższych zdań (w kółku zaznacz P-prawda lub F - fałsz)
Rada Europy jest międzynarodową organizacją międzyrządową.

P F

Deklaracje i decyzje OBWE mają charakter polityczny i są prawnie wiążące. P F
Polska jest członkiem Rady Europy od 1992r. P F
Europejska Konwencja Praw Człowieka jest umową międzynarodową z zakresu ochrony
praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. P F
OBWE ściśle współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi, m.in. z ONZ, Radą
Europy, Unią Europejską. P F
Wypełnij i prześlij pracę do 15.05.2020r. na adres: mkwilczko@wp.pl

