Workshop Teo
Vo štvrtok (14.12.2017) mala T.B Workshop Teo (Tolerantný euroobčan), na ktorom bolo
cieľom zistiť naše práva.
Zozačiatku sme sa iba rozprávali o našich právach, no potom sme dostali skupinovú prácu.
Pri tejto činnosti sme dostali na papieri nakreslené čierne ovce a iné obrazce, no a mali sme
napísať, aké ľudské práva sú podľa nás najčastejšie porušované (Utečenecké práva, práva na
rodinu...). Potom ako sme ich napísali, sme mali napísať, ako by sme my dosiahli to, aby tieto
práva neboli viac porušované.
Interview:
Alex Kirčák T.B1. Čo na ten workshop
vravíš?:
,,Veci, ktoré sme na ňom
preberali, sú v médiách
až tak vidno, že som
všetko, o čom sme sa
rozprávali, vedel.
A myslím si, že
nehovorím len za seba.“

2. Čo by si zmenil?:
,,Mali by tam byť
konkrétnejšie príklady,
kde sa práva porušujú.
Napríklad v akých krajinách.“

3. Čo sa ti na workshope páčilo?:
,,Páčilo sa mi, ako sme mohli robiť aktivitu sami, mohli sme rozvíjať kreativitu, no
zároveň by bolo lepšie, ak by sme boli k niečomu usmerňovaní, respektíve k daným
témam, nakoľko veľa z nás sa ešte nerozumie do politických záležitostí a nepoznáme
všetky práva.“

4. Odporučil by si ho?:
,,Odporučil by som ho ľuďom,
ktorý sa strácajú v tejto téme,
no majú aspoň ako-také
znalosti o dianí vo svete.“

Celkové zhrnutie:
Nuž, viem si predstaviť niečo
edukatívnejšie ako tento
workshop, no ako už
odpovedal Alex, aj ja by som ho odporučil ľuďom, ktorí majú ako-také znalosti o dianí
vo svete politiky a právnych vecí. No a workshop by mohol byť aj dlhší ako jednu
vyučovaciu hodinu.
Avšak, nakoľko chápem že rozvrh hodín časovo nepustí, viem, že to bolo maximum
využitého času. Ja osobne by so som povedal, že workshop bol pre nás nie až tak
užitočný a zaujímavý, ako som si ho predstavoval, no ja vám názor brať nechcem,
a teda by ste si naň, podľa môjho názoru, mali vytvoriť vlastný názor, veď na to
predsa máte právo.
Maximilián Tichý, tercia B

