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Oświadczenie "Macierzy Szkolnej" w sprawie artykułu Delfi
| Wilnoteka

Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef
Kwiatkowski, fot. wilnoteka.lt

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie "Macierz Szkolna" opublikowało
oświadczenie w sprawie niezgodnych z prawdą
informacji, które ukazały się na portalu Delfi.
Zdaniem przedstawicieli organizacji, artykuł pod
tytułem "Kto jest winien słabych wyników szkół
polskich?" ("Kas kaltas dėl prastų lenkiškų
mokyklų rezultatų?") z 30 listopada tego roku jest
próbą manipulowania świadomością czytelników.

Wczoraj litewski portal Delfi podał, że szkoły
polskie na Litwie nie mogą się pochwalić dobrą

jakością nauczania, która rzutuje na wyniki egzaminów maturalnych uczniów. Według dziennikarza
portalu, powodem złych wyników jest niedostateczna znajomość języka litewskiego wśród uczniów
szkół polskich.

Dane opublikowane przez portal spotkały się z oburzeniem społeczności polskiej na Litwie.
Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józefa
Kwiatkowskiego, artykuł zamieszczony na stronie oraz towarzyszące mu komentarze są kolejną
próbą manipulacji świadomością litewskiego odbiorcy. Zarząd stowarzyszenia wystosował
oświadczenie, w którym ostrej krytyce poddał treści zawarte w artykule Delfi. Poniżej przytaczamy
tłumaczenie tego dokumentu. 

OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z artykułem M. Jackevičiusa "Kto jest winien słabych wyników szkół polskich?" z
dnia 30 listopada 2011 roku, opublikowanym na portalu Delfi.lt, oświadczamy, że informacja w nim
zawarta została podana tendencyjnie. W celu porównania zostały wybrane słabsze wyniki, które nie
odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji.

Tabela wyników, zamieszczona w artykule, zawiera dane nawet o tych szkołach, w których językiem
nauczania nie jest język mniejszości narodowych oraz w których nie było klasy maturalnej z polskim
językiem nauczania. Stwierdzenie, że znajomość języka litewskiego ma wpływ na przygotowanie do
egzaminu z języka angielskiego i jego wyniki, także nie jest logicznie uzasadnione.

W świetle oficjalnych danych, które zostały opublikowane na stronie Narodowego Centrum
Egzaminacyjnego Litwy, informacja zamieszczona na portalu mija się z rzeczywistością. W szkołach
z polskim językiem nauczania wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów podanych przez portal
są aż 1,5 razy lepsze niż identyczne wyniki szkół litewskich. Odnosimy wrażenie, że wyraźnym
celem tego artykułu jest chęć pomniejszenia osiągnięć szkolnictwa polskiego na Litwie.
Społeczeństwu narzucane jest zdanie, że nie ma ono na Litwie perspektyw.

Zarząd 
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie 
"Macierz Szkolna"

Na podstawie: delfi.lt, inf.wł.
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