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"Nie warto obawiać się, że polska szkoła będzie słabsza od litewskiej" -
uważa student ekonometrii Mariusz Palewicz, który w swojej pracy
porównał statystyczne osiągnięcia Gimnazjum im. F. Ruszczyca oraz
Gimnazjum Ryto w Rudominie. Wyniki badań przedstawił w artykule.

Gimnazjum F. Ruszczyca jest to szkoła z polskim językiem nauczania, zaś Gimnazjum Ryto z
litewskim. Obie placówki oświaty znajdują się we wsi Rudomino ( rejon wileński), gdzie 51 proc.
mieszkańców to Polacy (według spisu ludności z 2011 roku). Opierając się na corocznych rankingach
szkół na Litwie, które przedstawia czasopismo „Veidas”, spróbowałem dokonać graficzno-statystycznej
analizy, aby porównać poziom dwóch gimnazjów.

Pod tym linkiem znajdują się grafiki  przedstawiające miejsca dwóch szkół w rankingu „Veidas” (lata
2009-2014), grafika „Różnica miejsc” przedstawia o ile pozycji wyżej (niżej) w danym roku znajdowała
się polska szkoła w porównaniu z litewską (np. rok 2009 F.Ruszczyca – 290 miejsce, Ryto – 495
miejsce, różnica = 495 – 290 = 205, czyli o 205 pozycji wyżej znajdowało się Gimnazjum F.Ruszczyca
w porównaniu z sąsiednią litewską szkołą – Gimnazjum Ryto).

Chociaż dokładną prognozę, w małym okresie czasowym, trudno jest zrobić, jednak opierając się na
obliczeniach statystycznego programu „R” , najbardziej prawdopodobne jest to, że w najbliższych
latach różnica średnio będzie wynosić +90 pozycji na korzyść polskiej szkoły. Opierając się na tym
przykładzie można stwierdzić, że nie warto obawiać się, iż polska szkoła jest „słabsza” od litewskiej.
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Co więcej, wyniki Gimnazjum F.Ruszczyca w latach 2013-2014 są znacznie lepsze, chociaż od roku
2013 uczniowie z polskich szkół składają ujednolicony egzamin z języka litewskiego.

Mariusz Palewicz jest studentem drugiego roku ekonometrii na Uniwersytecie Wileńskim
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