Tematyka zagadnienia do samodzielnej pracy: Organizacje międzynarodowe – Polska w ONZ,
NATO, Unii Europejskiej.
Treści zapisane kursywą obowiązkowo do zapisania w zeszycie, będą później sprawdzane
i podlegały ocenie!
Z dzisiejszej lekcji dowiesz się co to jest:
 Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)
Poznasz:
 cele i przykłady działania NATO

1. Na poprzedniej lekcji poznałeś podstawowe pojęcia z tematu Organizacje międzynarodowe,
dowiedziałeś się co to jest ONZ i jakie cele realizuje. Dziś dowiesz m.in. się co to jest NATO?
2. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.
NATO istnieje od 24 sierpnia 1949 roku, kiedy to na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego jego
częścią stało się dziesięć państw (m.in. USA, Wielka Brytania). Główną motywacją do powołania
organizacji była niepewna sytuacja polityczna po II wojnie światowej, szczególnie ze względu na
ekspansywne działania Związku Radzieckiego. Po rozpadzie ZSRR organizacja skupiła się na
kwestiach stabilizacji sytuacji na arenie międzynarodowej. Przez lata do NATO przystępowało
coraz więcej państw.
Cele i zadania NATO:
•
•
•
•
•

ochrona ludności,
zapewnianie współpracy między państwami członkowskimi,
prowadzenie konsultacji w kwestiach bezpieczeństwa,
zwalczanie pojawiających się nowych zagrożeń metodami politycznymi bądź militarnymi,
reagowanie w sytuacjach kryzysowych,
dążenie do utrzymania pokoju.

Zapewnianie bezpieczeństwa jest głównym zadaniem NATO, do którego realizacji dąży się poprzez
debaty mające na celu zapobieganie konfliktom między państwami członkowskimi NATO, jak i
państwami partnerskimi. Sojusz państw NATO promuje demokrację i dąży do pokojowego
rozwiązywania konfliktów, ale w razie potrzeby posługuje się swoimi siłami wojskowymi, które
może wysyłać na teren państw objętych konfliktem (np. operacja w Kosowie w 1999 roku). NATO
stara się też upowszechniać współpracę na płaszczyźnie rozwoju nauki i ochrony środowiska.
3. Przeczytaj podrozdział z podręcznika Polska w ONZ i NATO str. 171.
4. Zobacz w tabeli na stronie 171 do jakich organizacji międzynarodowych należy jeszcze Polska!

5. Do poniedziałku (20.04.2020, godz. 12.00) wykonaj quiz na Kahoot - 10 pytań. Na każde pytanie
masz 20 sekund. Liczy się ilość prawidłowych odpowiedzi:
10-9 – bdb
8-7 – db
7-6 -dst
5-4 – dop.
3-0 ndst. POWODZENIA
Link do quiz:
https://kahoot.it/challenge/07742652?challenge-id=f1771058-0045-4b01-8915f3e3652ee31d_1586860061294
PIN:
07742652
w nickname wpisz klasa/nr dziennika (np. 8a/01).
NICKI ZAPISANE INACZEJ NIŻ PODANE WE WZORZE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANIE

