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Polscy uczniowe na egzaminie, fot. wilnoteka.lt

Artykuł w litewskim portalu Delfi o rzekomo
słabym przygotowaniu przedmiotowym uczniów
szkół polskich na Litwie rozniósł się szerokim
echem w całym społeczeństwie Litwy i wywołał
ogromne oburzenie społeczności polskiej.
Zdaniem Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" wyniki
badań są przekłamane i zmanipulowane.
Stowarzyszenie wystosowało w tej sprawie
sprostowanie, które jednak ... zostało pominięte
milczeniem. Oburzenie wyraziło również Forum
Rodziców Szkół Polskich na Litwie. Smutne, że
ani dziennikarz, ani portal nie poniosą kary za
świadome manipulowanie danymi. Żadnych

konsekwencji. Taka jest, niestety, zwyczajna praktyka na Litwie. Pojmowanie demokracji mocno na
wyrost.

Wygląda na to, że cel był zamierzony. Jak dowiedziała się "Wilnoteka", dziennikarz przygotowujący
artykuł kontaktował się mailowo z koordynatorem Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie
Mirosławem Szejbakiem. Uzyskał w odpowiedzi wiele informacji i dane statystyczne, które
przekreślały tezę o słabym przygotowaniu merytorycznym polskich uczniów. Były to dane poparte
liczbami. Żadna jednak z tez przedstawionych dziennikarzowi nie została przez niego uwzględniona.

Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie dużo wcześniej przygotowało własne badanie na temat
szans edukacyjnych polskiej młodzieży na Litwie. Badania oparto na ogólnolitewskich rankingach
tygodnika "Veidas", danych statystycznych i materiałach publikowanych na Litwie. Badanie
wykazuje, że poziom polskich szkół w Wilnie i na Wileńszczyźnie jest porównywalny, a często nawet
wyższy niż sąsiadujących szkół z litewskim językiem nauczania.

Ważne podkreślenia jest na przykład, że zgodnie z danymi rankingów tygodnika "Veidas" w latach
2007-2009 dwie polskie szkoły trafiły do pierwszej setki najlepszych szkół Litwy, a już w roku 2011
w pierwszej setce najlepszych szkół Litwy znalazły się wszystkie(!) polskojęzyczne szkoły średnie.  

W badaniu odniesiono się do czterech mitów i opinii najczęściej pokutujących w litewskim
społeczeństwie - każdą z tych tez badanie obala: 
1) że absolwenci polskich szkół w porównaniu z rówieśnikami ze szkół litewskich mają gorszy start
w życie, 
2) że absolwenci polskich szkół znają język państwowy w stopniu niedostatecznym, 
3) że ujednolicony program polepszy znajomość języka litewskiego, 
4) że absolwentom szkół polskich słaba znajomość języka litewskiego utrudnia integrację na
litewskim rynku pracy.

Zatem cztery najbardziej popularne tezy przeciwników polskiego szkolnictwa na Litwie okazują się
FAŁSZYWE.

W Trokach przedstawiciele Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie wręczyli raport obu
wiceministrom. Zapoznanie się z treścią i wynikami badań wymaga od czytelnika uwagi i czasu,
jednak z pewnością warto.
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Wkrótce zamieścimy w Wilnotece podane badanie w całości.

Na podstawie: Inf.wł.


	Czy szkoły polskie na Litwie są gorsze od litewskich? | Wilnoteka

