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Główny organizator konferencji, wicemarszałek Sejmu Litwy z ramienia AWPL Jarosław Narkiewicz
zapowiada wysoki szczebel obrad i zaprasza na nie wszystkie osoby zainteresowane © BFL (Fot.
Andrius Ufartas)

Zbliża się okres matur. W tym roku polscy maturzyści na Litwie ujednolicony egzamin z języka
litewskiego będą zdawali po raz kolejny. Ujednolicony, czyli jednakowy dla maturzystów, których
językiem ojczystym jest język litewski, jak też abiturientów szkół mniejszości narodowych.

Przypominamy, że egzamin z języka litewskiego i literatury dla maturzystów ze szkół z litewskim
językiem nauczania, jak też abiturientów ze szkół mniejszości narodowych został ujednolicony poprzez
wprowadzenie w 2011 roku poprawek do ustawy o oświacie. Przeciwko nowelizacji prawa aktywnie
protestowała polska społeczność na Litwie, wielokrotne próby jej udaremnienia podejmowała AWPL.

Z informacji, do których dotarła redakcja portalu L24, wynika, że litewscy politycy nie zamierzają
poprzestać na ujednoliceniu programów nauczania z języka litewskiego w klasach 11-12, tylko noszą
się z zamiarem kolejnego zwiększenia w szkołach mniejszości narodowych obecności języka
państwowego kosztem języków mniejszości. Nasi rozmówcy swoje obawy wiążą z planami polityków
dotyczących ujednolicenia programów nauczania już od klasy 1.
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W obliczu nowych zagrożeń dla szkół mniejszości, przede wszystkim polskich, wicemarszałek Sejmu
Litwy z ramienia AWPL Jarosław Narkiewicz organizuje w Wilnie konferencję pt. „Ujednolicony egzamin
z języka litewskiego – wyzwania i konsekwencje dla abiturienta, nauczyciela, szkoły".

„Problemy wynikające z ujednolicenia programów podnosimy na różnych szczeblach, ale wola
polityczna nie jest po naszej stronie. Problem jest ważny, ale nierozstrzygnięty. Dostrzegamy grę na
zwłokę, ale też nowe, nieprzychylne dla nas poczynania. Nasz niepokój budzą sygnały, że na
wprowadzonym przed kilkoma laty ujednoliceniem egzaminów może się nie skończyć. Niewykluczone
są następne kroki władz, dlatego sejmowa frakcja AWPL, Forum Rodziców Szkół Polskich, „Macierz
Szkolna" postanowiły nie zwlekać i zorganizować otwartą dyskusję i omówić konsekwencje
ujednolicenia egzaminu dla ucznia, rodzica, nauczyciela, szkoły" – w rozmowie z L24 powiedział
główny organizator konferencji J. Narkiewicz.

Wicemarszałek litewskiego parlamentu przypomniał, że niedawno sejm odrzucił poprawki frakcji AWPL
o powrocie do zróżnicowania programów nauczania. „Konferencja będzie okazją, by politycy mogli
usłyszeć o konsekwencjach i problemach spowodowanych ujednoliceniem, będziemy starali się, by
nas usłyszano, przygotujemy i roześlemy stosowną rezolucję" – podkreślił wicemarszałek.

Udział w konferencji zapowiedzieli prezes Stowarzyszenia Polskich Nauczycieli na Litwie „Macierz
Szkolna", poseł na Sejm Józef Kwiatkowski, parlamentarzystka, przewodnicząca sejmowego komitetu
ds. oświaty, nauki i kultury Audronė Pitrėnienė, minister oświaty i nauki Dainius Pavalkis. Udział w
konferencji wezmą nie tylko lituaniści, ale też przedstawiciele dyrekcji szkół, przemawiać będą
uczniowie, rodzice.

W chwili obecnej do udziału w konferencji zarejestrowali się przedstawiciele 27 szkół. Rejestracja
potrwa do końca dzisiejszego dnia. Rejestracja odbywa się pod nr tel. 8612 01 260 bądź drogą
mailową:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie
obsługi JavaScript.. Konferencja będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem strony internetowej
sejmu www.lrs.lt.

Konferencja rozpocznie się 24 kwietnia, w piątek, o godz. 11.00 w gmachu III Sejmu RL.
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