Kwiatkowski spotkał się z minister w sprawie
podręczników
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Józef Kwiatkowski w rozmowie z zw.lt powiedział, że spotkanie z minister oświaty i nauki
Jurgitą Petrauskienė dotyczyło podręczników do nauczania języka polskiego. ,,Minister
przyznała, że podręczniki do nauki języka polskiego faktycznie są przestarzałe i w złym
stanie” – powiedział prezes ,,Macierzy Szkolnej”.
Podczas spotkania podjęto decyzję o powołaniu grupy eksperckiej, w skład której wejdą
poloniści oraz przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Nauki. Specjaliści po dogłębnej
analizie zdecydują o wykorzystaniu podręczników sprowadzanych z Polski w szkołach z
polskim językiem nauczania na Litwie.
,,Minister się zgadza na sprowadzanie podręczników od 1 do 12 klasy. Obecnie poloniści
zajmą się ich selekcją, następnie zostanie powołana komisja ekspercka, która zdecyduje w
jaki sposób podręczniki zostaną wykorzystane’’ – powiedział prezes ,,Macierzy Szkolnej”.

1/3

Obecnie sprowadzane zza granicy mogą być tylko i wyłącznie podręczniki do nauki języka
obcego. Jak mówi Kwiatkowski, zmiana przepisów w tej kwestii jest raczej niemożliwa, gdyż
wiąże się to z żądaniami innych mniejszości zamieszkujących Litwę.
,,Zrobiliśmy pierwszy krok. Jeżeli komisja zadecyduje, że z podręczników korzystać nie
można, wówczas odpowiedź jest jasna – podręczniki będą musiały być napisane na Litwie”
– dodał Kwiatkowski.
W ubiegłym tygodniu Polski Klub Dyskusyjny przedstawił w Ministerstwie Oświaty i Nauki
obywatelski projekt poprawek do rozporządzenia nr V-2310 z dnia 30 listopada 2011 roku,
umożliwiający sprowadzanie z zagranicy podręczników do nauki języka ojczystego
mniejszości narodowych
Kwestia stanu podręczników do nauki języka polskiego została poruszana w artykule pt.
,,Polskie dzieci na Litwie uczą się z podręczników pełnych błędów”, gdzie redakcję
zw.lt uczulili na to nauczyciele i dyrektorzy polskich szkół w Wilnie. Podręczniki do nauki
języka polskiego mają po kilkanaście lat, a ich nakład się wyczerpał. Pierwsza książka, po
którą sięga pierwszak, czyli elementarz ,,Magiczne literki” napisany przez Marzenę Grydź,
został wydany w 2004 roku.
Na ten temat Polski Klub Dyskusyjny zorganizował dyskusję pt. ,,Dyskusja o
podręcznikach w PKD: Nie można tu ustąpić”. Prelegentami spotkania byli m.in.
kierowniczka Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie
Edukologicznym Henryka Sokołowska, Danuta Szejnicka z Centrum Rozwoju Edukacji,
redaktorka w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego Kaja Kojder oraz prezes
Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski. Przyszli również nauczyciele ze szkół polskich na
Litwie, którzy również zabrali głos w dyskusji. Wszyscy byli zgodni, że problem istnieje, a
podjęcie natychmiastowych działań jest niezbędne.
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