Interview écrit mené par les élèves du lycée no I St.Staszic à
Ostrowiec en Pologne avec Maître Serge Moïse d’origine haïtienne

1ère question: Qu'est-ce que vous pensez du Droit à l'Education Universelle?
Le droit à l'éducation universelle demeure un atout indispensable à l'émancipation d'un
individu ou d'une société

2ième question: Quelle est votre vision de ce Droit?
Les gouvernements et les élites de tous les pays démocratiques doivent faire tout leur
possible pour que tous les parents puissent travailler et subvenir aux besoins de leurs enfants
afin que ces derniers soient en mesure d'assimiler les matières enseignées

3ième question: Nous savons que dans certains pays le droit à l'éducation existe
mais ne peut pas être respecté. Quelle est la situation dans votre pays d'origine en
Haïti, en prenant en considération le fait du dernier tremblement de terre ?
En Haïti où le taux de chômage atteint 70% de la population, le droit à l'éducation est
encore un rêve et non une réalité

4 ième question: Est-ce que vous êtes d'accord avec les mots de Kant : " L'Homme
ne peut devenir l'Homme que par l'Education" ?
Kant a tout à fait raison car une personne mal éduquée est une grande handicapée

Nous vous remercions pour votre participation à notre interview
Très heureux d'avoir pu être utile à vous.
Je vous transmets mes sympathies et mes vœux de succès continus.

Wywiad prasowy przeprowadzony przez uczniów liceum nr I
im.St.Staszica w Ostrowcu
z Mecenasem Serge Moise pochodzącym z Haiti
Pytanie Nr 1 : Co Pan sądzi o powszechnym Prawie do Edukacji ?
Prawo do powszechnej edukacji jest niezbędne do emancypacji jednostki
i społeczeństwa

Pytanie Nr 2 : Jak Pan postrzega to prawo ?
Rządy i elity wszystkich krajów demokratycznych powinny robić wszystko, co w ich mocy,
aby wszyscy rodzice mogli pracować i finansować potrzeby swoich dzieci , a te z kolei mogły
się uczyć.

Pytanie Nr 3 : Wiemy,że w niektórych krajach prawo do edukacji istnieje, ale
nie zawsze jest przestrzegane. Jaka jest sytuacja w kraju pańskiego
pochodzenia, na Haiti, biorąc pod uwagę fakt ostatniego
trzęsienia ziemi?
Na Haiti, gdzie bezrobocie obejmuje 70% populacji, prawo do edukacji jest jeszcze
marzeniem , a nie rzeczywistością

Pytanie Nr 4 : Czy zgadza się Pan ze słowami Kanta :
Człowiek staje się człowiekiem poprzez edukację
Kant miał całkowitą rację, ponieważ osoba źle wykształcona jest wielką « kaleką »

Dziękujemy Panu za udział w naszym wywiadzie
Jestem bardzo szczęśliwy z możliwości bycia dla Was przydatnym.
Przekazuje Wam moje wyrazy sympatii i życzę wielu sukcesów.

