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Daniel Rogoża, Gabrielius Zaveckas i minister Audronė
Pitrėnienė, fot. smm.lt

W poniedziałek, 22 sierpnia, ruszyła ósma edycja
projektu "Uczniowie - do rządu" - około 30 maturzystów i
tegorocznych absolwentów gimnazjów z całej Litwy
rozpoczęło praktyki w Rządzie Litwy. Podczas projektu,
który będzie trwał cały tydzień, uczniowie będą mieli
możliwość poznania działalności instytucji rządowych i
codziennej pracy urzędników państwowych. W ramach
projektu przewidywane są spotkania z ministrami i
kierownikami wielu instytucji rządowych na Litwie. W
uczniowskim "gabinecie cieni" jest między innymi Daniel Rogoża, tegoroczny absolwent Gimnazjum w
Ejszyszkach.

Daniel Rogoża wraz z Gabrieliusem Zaveckasem, absolwentem Gimnazjum w Wyłkowyszkach w
uczniowskim rządzie reprezentują Ministerstwo Oświaty i Nauki. "Obaj chłopcy są wspaniali i aktywni, ufam, że
dobrze wykonają powierzone im zadania. System edukacji jest dla nich bardzo ważny - omówiliśmy mocne i
słabe - ich zdaniem - strony tego systemu. Cieszę się, że są spostrzegawczy i dostrzegli dziedziny, które
również zdaniem ministerstwa wymagają uwagi i decyzji: przygotowanie kadry pedagogicznej, doskonalenie
systemu podnoszenia kwalifikacji i prestiżu pracy nauczyciela" - po spotkaniu z uczestnikami projektu
powiedziała minister oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė.

Daniel Rogoża w tym roku ze świetnym wynikiem zdał maturę: "setki" uzyskał z egzaminów z języków:
litewskiego, angielskiego i rosyjskiego, 97 - z biologii i chemii, 95 - z matematyki i 10 ze szkolnego egzaminu z
języka polskiego. Od jesieni będzie studiował medycynę na Uniwersytecie Wileńskim. "W tak niedużym kraju jak
Litwa, który nie ma złóż nafty lub innych zasobów naturalnych, młodzież powinna być postrzegana jako
największe bogactwo i potencjał, w który należy inwestować. Jestem maksymalistą, sądzę, że trzeba mniej
krytykować, a więcej działać - skupić się i rozwiązywać powstające problemy" - stwierdził podczas spotkania z
minister oświaty.

Przez najbliższy tydzień Daniel Rogoża i Gabrielius Zaveckas będą się przyglądali pracy resortu oświaty -
kierownictwa oraz urzędników, odwiedzą instytucje podlegające ministerstwu, między innymi Narodowe Centrum
Egzaminacyjne.

Podobny plan działań na ten tydzień mają wszyscy uczestnicy projektu "Uczniowie - do rządu". Będą
obserwowali pracę poszczególnych ministerstw, ale też uczestniczyli w naradach i posiedzeniach rządu,
spotkają się z ciekawymi osobami, między innymi z litewskim rajdowcem Benediktasem Vanagasem. Celem
realizowanego od ośmiu lat projektu jest promowanie działalności instytucji rządowych na Litwie, jak również
zachęcenie młodzieży do współpracy w procesach politycznych, do aktywności obywatelskiej.

Na podstawie: lrv.lt, smm.lt, inf.wł.
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