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Co z egzaminem z litewskiego?

Edita Tamošiūnaitė, f ot. wilnoteka.lt

Nowy minister oświaty i nauki Litwy Dainius Pavalkis
uważa, że nie należy rezygnować z ujednoliconego
egzaminu z języka litewskiego. Tymczasem przyszła
wiceminister oświaty Edita Tamošiūnaitė zapowiada,
że wszystkie kwestie dotyczące tego egzaminu
będą jeszcze weryf ikowane.

Mimo że mniejszości narodowe wiążą z rządem
Algirdasa Butkevičiusa spore nadzieje na
rozwiązanie niektórych przedłużających się
problemów, jak dotąd poszczególni ministrowie nie
wykazują się ani rozeznaniem, ani dobrą wolą w
drażliwych kwestiach.

Nowy minister oświaty Dainius Pavalkis -  zapytany przez dziennikarzy o ujednolicony egzamin z języka
litewskiego dla abiturientów szkół nielitewskich -  potraf ił sypnąć tylko garścią f ormułek, raczej nie
wskazujących na zrozumienie problemu.

"Musimy szanować język litewski. Rok bieżący ogólnie chyba powinien być określony jako rok lituanistyki.
Polacy całkiem ładnie zdają egzamin z języka litewskiego, nawet dziwne, że miejscami lepiej niż Litwini.
Dlatego zrezygnować z tego egzaminu naprawdę nie planujemy" -  powiedział szef  resortu oświaty.

Mimo to D. Pavalkis zapewnił, że nad wszystkimi kwestiami związanymi z oświatą mniejszości
narodowych będzie pracował razem z delegowaną przez AWPL na stanowisko wiceministra Editą
Tamošiūnaitė.

"AWPL delegowało wiceministra i bezpośrednio z tym człowiekiem, który będzie reprezentował interesy
polskich szkół, sytuację polskiej mniejszości, będziemy dyskutowali w jednym gabinecie, i jakieś
rozwiązania znajdziemy" -  powiedział D. Pavalkis.

Edita Tamošiūnaitė już zrezygnowała ze stanowiska zastępcy dyrektora administracji miasta Wilna. Nowe
obowiązki ma pełnić od piątku, 11 stycznia.

Jak E. Tamošiūnaitė powiedziała "Wilnotece", zakres dziedzin, które będzie kurowała w ministerstwie,
jeszcze nie jest znany. Jako przedstawicielka polskiej partii zamierza jednak akcentować przede
wszystkim sprawy aktualne dla mniejszości narodowych.

"Jeśli chodzi o egzamin z języka litewskiego, w tym roku nie będziemy już wprowadzali kluczowych zmian.
Byłoby to niesprawiedliwe wobec uczniów, którzy już szykują się do matury według określonego
programu. Co prawda, zamierzamy rozpatrzyć kryteria oceny na egzaminie i jeszcze je zmienić, tak by
były jak najbardziej dostosowane do uczniów szkół nielitewskich".

Przyszła wiceminister zapewniła, że dyskutowana będzie f orma egzaminu w przyszłych latach. "Będziemy
zabiegać o wydłużenie okresu przejściowego, a nawet o odwołanie ujednoliconego egzaminu w obecnie
obowiązującej f ormie" -  powiedziała E. Tamošiūnaitė.

Jej zdaniem inne istotne dla mniejszości polskiej kwestie to między innymi: zachowanie wszystkich szkół
mniejszości narodowych, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie są jedynym ośrodkiem oświaty i
kultury oraz rozpatrzenie kryteriów kompletowania klas.
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"Atmosf era polityczna jest obecnie sprzyjająca rozwiązaniu problemów Polaków na Litwie. Sejmowa
f rakcja AWPL wchodzi do koalicji rządzącej, mamy też stanowiska w ministerstwach. A stanowiska są po
to, by pracować i działać" -  uważa Edita Tamošiūnaitė.
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