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Jarosław Narkiewicz zaznaczył, że szkolnictwo mniejszości narodowych na Litwie ma
głębokie korzenie i doświadczenie Fot. Marian Paluszkiewicz

Konferencja „Oświata mniejszości narodowych na Litwie: doświadczenie, teraźniejszość, przyszłość”
odbyła się w środę, 16 marca, w Sejmie.

Celem spotkania było omówienie rozwoju oświaty w ciągu ostatnich dziesięcioleci, problemów i osiągnięć
szkolnictwa mniejszości narodowych. Spotkanie zostało zainicjowane przez frakcję AWPL w Sejmie z
wiceprzewodniczącym, posłem z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Jarosławem Narkiewiczem na
czele.

Jarosław Narkiewicz zaznaczył, że szkolnictwo mniejszości narodowych na Litwie ma głębokie korzenie i
doświadczenie. Współcześnie największą część stanowi oświata w języku polskim i rosyjskim. Jak mówił,
obecnie liczba uczniów w szkołach polskich na Litwie wynosi około 12 tys., w szkołach rosyjskich — 14 tys.
W okresie powojennym mniejszości narodowe musiały bronić swego stanu posiadania przed władzą
sowiecką, która miała negatywny stosunek do nauczania w języku polskim.
Nowa redakcja Ustawy o Oświacie z 2011 roku uszczupliła prawa mniejszości narodowych. Sytuacja do dziś
pozostaje nierozwiązana.

„Oświata w językach mniejszości narodowych mocno zależała od decyzji polityków, ale złożyła swój
egzamin: jakość jej nauczania jest jednoznacznie udowodniona i nie ma konieczności łamania tego systemu.
Trzeba ją doskonalić, rozwijać, cieszyć się z faktu, że po ukończeniu szkół polskich i rosyjskich uczniowie
zdobywają rzetelną wiedzę,odnajdują się na rynku pracy, w nowych okolicznościach” — podsumował swe
wystąpienie Jarosław Narkiewicz.

Genoveita Krasauskienė, wiceminister oświaty i nauki, zaznaczyła, że zmiany demograficzne zachodzące na
Litwie, w pierwszej kolejności wpływają na system oświaty: zmniejsza się liczba uczniów, zwiększa się liczba
„niepotrzebnych” nauczycieli.
„To powoduje potrzebę optymizacji sieci szkół, co w sposób nieunikniony dotyka też szkoły mniejszości
narodowych. Liczba szkół ogólnokształcących, w których uczą się uczniowie mniejszości narodowych,
również maleje, podobnie jak w przypadku szkół z litewskim językiem nauczania”.

Jak powiedziała wiceminister, w tym roku zostały zatwierdzone nowe programy nauczania języka
litewskiego. „Od 1 września 2016 r. przygotowane szkoły mogą rozpocząć pracę według nowych programów
nauczania języka litewskiego w 1-3 klasach, zaś wszystkie szkoły — w klasach 5,7,9. Do realizacji tych
programów będą służyły pomoce metodyczne, przygotowywany jest podręcznik dla klasy 1, szykowane są
rekomendacje”.
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Celem spotkania było omówienie rozwoju oświaty w
ciągu ostatnich dziesięcioleci, problemów i osiągnięć

szkolnictwa mniejszości narodowych Fot. Marian
Paluszkiewicz

W sprawie ubiegającej się o akredytację wileńskiej
Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli zapewniła,
że „nie ma żadnych przeszkód i wszystkie pozytywne
decyzje zapadną w najbliższym czasie”.

O prawach mniejszości narodowych jako
przyrodzonych prawach człowieka mówiła dr Katarzyna
Miksza, przypominając, że to państwo powinno służyć
obywatelom, nie zaś obywatele państwu. „Prawa
mniejszości narodowych nie są specjalną kategorią
praw, nie są to żadne przywileje ani wewnętrzna
sprawa państwa. Prawa mniejszości narodowych są
prawami człowieka, ich ochronę zapewnia cały szereg
dokumentów międzynarodowych. Litwa przyjęła na
siebie te międzynarodowe zobowiązania” —
przemawiała dr Katarzyna Miksza.

Jak mówiła, jednym z najważniejszych praw jest prawo
do nauki w języku ojczystym oraz do korzystania z
niego w przestrzeni publicznej. Mówiąc o prawach do

nauki, zapomina się o dzieciach, którym należy się szczególna ochrona, a które nie mogą same
wyegzekwować przestrzegania swych praw. Dlatego ich prawa muszą być nadrzędne.

Najważniejszym problemem na Litwie jest brak
celowej polityki skierowanej na realizację praktycznej
zasady równości.
„Budzi niepokój, kiedy w przestrzeni publicznej osoby
oficjalne zaznaczają, że wszyscy obywatele są równi
wobec prawa, zaś mniejszości narodowe żądają dla
siebie szczególnych praw w dziedzinie korzystania z
języka ojczystego. To nie jest wyjątkowe prawo.
»Równość” zdaniem polityków oznacza, że wszyscy
obywatele będą mówili w jednym języku, wszyscy
będą się uczyli w jednym języku. Brak dyskryminacji
nie polega na tym, żeby wszystkich traktować
jednakowo, zasada równości oznacza, że różne
osoby pod względem językowym, rasowym, płciowym
mają prawo do samo wyrażenia i zachowania swej
tożsamości” — mówiła dr Katarzyna Miksza.

Renata Cytacka, przewodnicząca Forum Rodziców
Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego, zabrała głos w
imieniu rodziców. Problemy z wydawaniem
podręczników i inne nazwała sztucznymi,

skierowanymi na totalną lituanizację oświaty w szkołach mniejszości narodowych.
Głos zabrali: Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna”, Rimantas Vaitkus, wicekanclerz rządu, Audronė Pitrėnienė, minister oświaty i nauki.

Fot. Marian Paluszkiewicz

          

Podobne artykuły:

Reklama

Paskolų refinansavimas
Refinansuok paskolas. Sumažink įmokas ir
palūkanas.
www.paskolaon.lt

Geliniai lakai Katės akys
Specialios formulės geliniai lakai, sukuriantys katės
akių efektą
femila.eu

Vienfaziai geliniai lakai
Vieno žingsnio geliniai lakai išsilaiko iki 20 dienų. 60
atspalvių.
femila.eu

szkoły?litewskiego

Related

W czwartek — głosowanie nad dyskryminacyjną ustawą o oświacie

Sejm zadał cios szkolnictwu polskiemu na Litwie

Szkolnictwo polskie znowu na celowniku resortu oświaty

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment 

Be the first of your friends to like this

Kurier Wileński
8,418 likes

Like PageLike Page ShareShare

http://yigg.de/neu?exturl=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F&exttitle=Konferencja o%C5%9Bwiatowa w Sejmie
http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F&title=Konferencja o%C5%9Bwiatowa w Sejmie
http://www.delicious.com/save?url=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F&title=Konferencja o%C5%9Bwiatowa w Sejmie
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F&title=Konferencja o%C5%9Bwiatowa w Sejmie
http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F&title=Konferencja o%C5%9Bwiatowa w Sejmie
mailto:?subject=Konferencja o%C5%9Bwiatowa w Sejmie&body=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F&title=Konferencja o%C5%9Bwiatowa w Sejmie
http://www.gwar.pl/DodajGwar.html?u=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F
javascript:window.print();
http://www.wykop.pl/dodaj?url=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fkurierwilenski.lt%2F2016%2F03%2F16%2Fkonferencja-oswiatowa-w-sejmie%2F
http://kurierwilenski.lt/2015/07/30/minister-nowa-plany-stare-lituanizowac-polskie-szkoly/
http://kurierwilenski.lt/2015/04/24/w-sejmie-o-polakow-problemie-egzaminu-z-jezyka-litewskiego/
http://kurierwilenski.lt/2015/07/03/efhr-pomoze-nieodplatnie-zaskarzyc-wyniki-egzaminu-z-jezyka-litewskiego/
http://kurierwilenski.lt/2013/10/23/forum-rodzicow-szkol-polskich-zada-odwolania-ustawy-o-oswiacie/
http://kurierwilenski.lt/2016/03/14/w-czwartek-odbedzie-sie-wiec-w-obronie-polskich-szkol/
http://kurierwilenski.lt/2011/03/10/w-czwartek-%e2%80%94-glosowanie-nad-dyskryminacyjna-ustawa-o-oswiacie/
http://kurierwilenski.lt/2011/03/17/sejm-zadal-cios-szkolnictwu-polskiemu-na-litwie/
http://kurierwilenski.lt/2009/11/18/szkolnictwo-polskie-znowu-na-celowniku-resortu-oswiaty/
mailto:?subject=Share: Konferencja o%C5%9Bwiatowa w Sejmie&body=Konferencja %E2%80%9EO%C5%9Bwiata mniejszo%C5%9Bci narodowych na Litwie%3A do%C5%9Bwiadczenie%2C tera%C5%BAniejszo%C5%9B%C4%87%2C przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%E2%80%9D odby%C5%82a si%C4%99 w %C5%9Brod%C4%99%2C 16 marca%2C w Sejmie. Celem spotkania by%C5%82o om%C3%B3wienie rozwoju o%C5%9Bwiaty w ci%C4%85gu ostatnich dziesi%C4%99cioleci%2C problem%C3%B3w i osi%C4%85gni%C4%99%C4%87 szkolnictwa mniejszo%C5%9Bci narodowych. Spotkanie zosta%C5%82o zainicjowane przez frakcj%C4%99 AWPL w Sejmie z wiceprzewodnicz%C4%85cym%2C pos%C5%82em z ramienia Akcji Wyborczej Polak%C3%B3w na Litwie Jaros%C5%82awem Narkiewiczem na czele. Jaros%C5%82aw Narkiewicz zaznaczy%C5%82%2C %C5%BCe szkolnictwo...%0D%0A%0D%0AShared from http://kurierwilenski.lt/2016/03/16/konferencja-oswiatowa-w-sejmie/%0D%0A


Zaprenumeruj

Dostępny także w prenumeracie elektronicznej

Kontakty
O gazecie
Prenumerata
Reklama

Obserwuj nas:

Name 

Email 

Website 

Post Comment

http://www.pol.org.pl/
http://zw.lt
http://l24.lt/pl/
http://www.magwil.lt/
http://www.polskidom.lt/
http://www.srtrf.lt/
http://www.midas-press.org/
http://www.efhr.eu/
http://propozycja.lt/
http://genealogia.lt/
http://kurierwilenski.lt/kontakty/
http://kurierwilenski.lt/o-gazecie/
http://kurierwilenski.lt/prenumerata/
http://kurierwilenski.lt/reklama-pl/

	Wyszukiwarka
	0 Konferencja oświatowa w Sejmie
	Sondaż „Kuriera”
	Redakcyjne komentarze
	Powiązane artykuły
	Nasz Facebook
	Reklama
	Podobne artykuły:

	Related
	Leave a Reply


