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Egzamin maturalny, fot. wilnoteka.lt

Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef
Kwiatkowski nazwał ogłoszoną dziś przez
Ministerstwo Oświaty Litwy informację o
wprowadzeniu od przyszłego roku ulg dla
abiturientów szkół mniejszości narodowych
zdających egzamin maturalny z języka
litewskiego "próbą ratowania zaistniałej sytuacji".
Kwiatkowski obawia się, że zmiana
zapowiadanego wcześniej trybu zdawania
egzaminu przyczyni się do pogłębienia napięcia
pomiędzy Litwinami a litewskimi Polakami.

Ministerstwo Oświaty zapowiada, że egzamin z
języka litewskiego dla abiturientów szkół nielitewskich, między innymi polskich, zostanie wydłużony
o godzinę. W trakcie egzaminu zdający będą mogli korzystać ze słowników języka litewskiego oraz
powoływać się na twórczość różnych autorów (nie tylko litewskich) podczas pisania wypracowania.

Według prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józefa
Kwiatkowskiego zmiana tonu litewskiego resortu oświaty świadczy o złożoności obecnej sytuacji i
niemożliwości jej zaradzenia przez władze litewskie. "Powiedzmy sobie otwarcie. Decyzja o
ujednoliceniu trybu składania egzaminu z języka litewskiego dla uczniów szkół litewskich i
nielitewskich nie sprawdziła się ani ze strony pedagogicznej, ani z praktycznej czy politycznej" -
powiedział w wywiadzie dla "Wilnoteki" prezes "Macierzy Szkolnej".

Kwiatkowski wyraził zadowolenie, że krytyki polityki oświatowej prowadzonej przez litewskie
Ministerstwo Oświaty wysłuchali decydenci. Obawia się on jednak, że zapowiadane wprowadzenie
ulg wobec abiturientów szkół polskich może jedynie pogorszyć i tak już napięte stosunki polsko-
litewskie.

Podobnego zdania jest przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, eurodeputowany
Waldemar Tomaszewski. W wywiadzie dla agencji prasowej BNS powiedział on, że pozytywnie
ocenia decyzję resortu oświaty o wprowadzeniu ulg, jednak sam pomysł ujednolicenia egzaminu z
języka litewskiego uważa za błędny już w założeniach. W odróżnieniu od Kwiatkowskiego,
przewodniczący AWPL spodziewa się jednak, że decyzja ministerialna zmniejszy panujące
napięcie pomiędzy Litwinami a litewskimi Polakami.

Zgodnie z przyjętą w marcu na Litwie ustawą o oświacie egzamin maturalny z języka litewskiego dla
uczniów szkół litewskich i szkół nielitewskich miał zostać ujednolicony od 2013 roku.
Przedstawiciele mniejszości narodowych zamieszkujących Litwę (w tym mniejszości polskiej) od
samego początku krytykowali decyzję władz litewskich. Ich zdaniem nieporozumieniem było
wymaganie od uczniów szkół mniejszości narodowych wiedzy z języka litewskiego w takim samym
zakresie, w jakim wymaga się od uczniów szkół litewskich.

Zapowiadane przez litewski resort oświaty zmiany jedynie częściowo rozwiązują problem dotyczący
oświaty mniejszości narodowych. Według przyjętej w marcu ustawy o oświacie od września w
szkołach mniejszości narodowych lekcje historii i geografii Litwy oraz wiedzy o świecie, w części
dotyczącej Litwy, mają być prowadzone w języku litewskim. W całości po litewsku będzie też
wykładany przedmiot o nazwie "podstawy wychowania patriotycznego".
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Przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie, w tym Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich
"Macierz Szkolna", krytykują założenia ustawy o oświacie mniejszości narodowych, są bowiem
przekonani, że ustawy są dyskryminujące i naruszają zasady równouprawnienia oraz prawa ucznia.

Na podstawie: delfi.lt, inf.wł.
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