Noc v škole – „Fiktívne zasadnutie OSN“
Úspešnosť diplomatických rokovaní garantuje stabilizáciu situácie na Ukrajine
BRATISLAVA 17. marca (Súkromné slovanské gymnázium) – Ukrajina podpísala novú
dohodu s Ruskom, Spojenými štátmi a Európskou úniou. V dokumente zmluvy sa hovorí
o podmienkach riešenia ukrajinského problému. Signatári zúčastnených krajín rokovali dlho
do neskorých nočných hodín, aby našli spoločné riešenie a dospeli ku kompromisu.
Rokovanie malo veľmi silný, intenzívny a dynamický charakter. Počas noci zazneli mnohé
názory, podnety a pripomienky plné emócií, ale i konštruktívnych riešení.
Veľvyslanec za Ruskú federáciu pán Ilja Volkov upozornil, že Rusko nepatrí medzi krajiny,
ktoré by si želali vojnu. „Sme mierová krajina“, uvádza Volkov vo svojom prehlásení. Taktiež
upozornil, že vojenskú techniku, ktorú Rusko má, využijú iba v prípade, že ak západ si začne
uplatňovať neprimeraný vplyv na území Ukrajiny. Toto prehlásenie podporil i ďalší
z vyslancov Ruska pán David Sterlikov. Taktiež vyslanec za Európsku úniu pán Dominik
Solnoki poukázal na prvú intervenciu Ruska na územie Krymu a na vytváranie vojenskej línie
na Rusko – Ukrajinských hraniciach. Túto námietku podporil i ďalší vyslanec za Európsku
úniu pán Ondrej Bagačka, ktorý okrem iného uviedol, že na základe informácií ukrajinského
ministerstva obrany sú podporované protivládne skupiny prorusky orientovaných
separatistov.
V celom rokovaní sa v najmenšom rozsahu vyjadrovali vyslanci za Spojené štáty americké.
„Súhlasíme so všetkými postupmi, ktoré pre ktoré sa rozhodne Európska únia, nakoľko
Amerika nie je priamym susedom inkriminovanej Ukrajiny a teda daná situácia neohrozuje
bezpečnosť Spojených štátov“, povedal pre časopis Gaudium Mr. Jakub Bero, vyslanec za
USA. Jeho slová potvrdili i dvaja ďalší americkí vyslanci, Mr. Filip Hudec a Mr. Egor
Makarov.
Skupinu predstaviteľov a zástupcov Ukrajiny tvorilo najmä nežné pohlavie. Vyslankyňa za
Ukrajinu, pani Ekaterina Volková uznala, že Ukrajiny potrebuje politické a ekonomické
reformy bez ktorých nie je možné vytvoriť stav prosperity. Toto konštatovanie potvrdili
i zvyšné členky ukrajinskej skupiny, pani Xenia Baturina
a pani Margita Vitalijevna
Syusyukina. Taktiež prisľúbili, že predložia presný plán reforiem ukrajinského systému.
Po začatí realizácie politických a ekonomických reforiem na území Ukrajiny obe protipólne
strany, západná: EÚ a USA, taktiež východná, Ruská federácia prisľúbili, že nebudú
vykonávať žiadne vojenské a ani politické zásahy, budú iba veľmi dôsledne sledovať vývoj
na Ukrajine. Úspešnosť diplomatických rokovaní garantuje stabilizáciu situácie na Ukrajine.
•••
Ak ste sa zľakli, že vám unikli niektoré dôležité časti večerného spravodajstva, alebo
Slovenská republika zabudla občanov informovať o tak dôležitých skutočnostiach, nebojte
sa.... Správa je iba fiktívna, rovnako ako bolo fiktívne zasadnutie OSN. Ide o jedinú
a zároveň zábavnú formu, kde si študenti môžu vyskúšať nadobudnuté vedomosti, zručnosti
a rétorické schopnosti v praxi. Keďže diplomatickú prax v procese štúdia na strednej škole
nie je možné vykonávať, túto absentujúcu sa zložku reality nahrádzame pravidelne každý rok
organizovaním Noci v škole pod názvom „Fiktívne zasadnutie OSN“. Vytvára sa tak priestor
pre študentov viesť dialóg za účelom získania i praktických skúsenosti v oblasti protokolu
rokovania, neverbálnej komunikácie, schopnosti vyjednávania a uplatňovania teoretických
znalostí o stratégiách.
Počas noci v škole okrem rokovania sa realizujú i mnohé zábavné hry zamerané napríklad
na prijímanie kritiky, asertivitu, pozornosť, alebo schopnosť prezentovať sa. Po pol noci, keď
už sú študenti pripravení na spánok (spí sa v triede na žinenkách v spacích vakoch), pozerá
sa film podľa výberu a dohody...
Ráno sa uskutočňujú krátke raňajky a potom behom domov... dospať prebdetú noc 

