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My, rodzice dzieci uczęszczających do szkół z polskim językiem nauczania, wyrażamy swój
kategoryczny przeciw wobec przeprowadzeniu ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego
dla abiturientów szkół z polskim i litewskim językiem nauczania.

Jesteśmy za odwołaniem artykułów Ustawy RL o Oświacie z 17 marca 2011 roku, dotyczących
ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego oraz prowadzenia wykładów z historii, geograf ii i wiedzy o
społeczeństwie w szkołach mniejszości narodowej w języku litewskim.
My, rodzice uczniów szkół polskich, jesteśmy przekonani, że ani z punktu widzenia pedagogiki, ani też
zdrowego rozsądku ujednolicenie nie jest możliwe. Język litewski dla osób narodowości litewskiej jest
językiem ojczystym, dla pozostałych zaś wyuczonym językiem państwowym, różni się otoczenie
językowe uczniów, nauczanie prowadzone jest według różnych programów i na podstawie różnych
podręczników. Zdaniem lituanistów, przygotowanie uczniów do nowego egzaminu w takich warunkach,
jakie mamy obecnie, jest niemożliwe, dlatego ref ormowanie należy rozpoczynać nie od starszych klas,
lecz już od przedszkola.

Pragniemy wyrazić swoje ogromne oburzenie f aktem, że nie wzięto pod uwagę naszych postulatów oraz
dobra naszych dzieci i wprowadzono ujednolicony egzamin w szkołach polskich i litewskich. W sytuacji,
kiedy młodzież pobierała naukę przez 11 lat na podstawie zróżnicowanych programów edukacyjnych
języka litewskiego, nieludzkim jest zmuszanie naszych dzieci do składania ujednoliconego egzaminu.
Karygodnym jest egzaminowanie dzieci z materiału, którego nie było w ich programie nauczania. Sporo
maturzystów z pewnością zrezygnuje z państwowej matury z języka litewskiego, co zamknie im drogę na
uczelnie litewskie. Wyjadą z Litwy.

Jesteśmy zdeterminowani walczyć o godne traktowanie naszych dzieci i nie pozwolimy ich krzywdzić.
Przeprowadziliśmy strajki oraz wiece, które przeprowadzimy ze zdwojoną siłą w przypadku, gdy nasze
prośby będą nadal ignorowane.
Próba przeprowadzenia eksperymentów na naszych maturzystach powoduje napięcie emocjonalne i
ogromny stres u uczniów, rodziców, jak również nauczycieli. Jeżeli nie zostanie przygotowany egzamin z
języka państwowego dla szkół mniejszości narodowych, uwzględniający program dotychczasowego
nauczania, nadużycia w stosunku do polskiej młodzieży zostaną zaskarżone w instytucjach europejskich.
Nie chcielibyśmy tego czynić w przeddzień przewodnictwa Litwy w Unii Europejskiej. Jednakże dobro
naszych dzieci jest darem nadrzędnym i będziemy bronić praw swoich dzieci do skutku.
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