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Do litewskich szkół zapisało się już 1,5 tys. ukraińskich
dzieci
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Litwa jak i inne kraje Unii Europejskiej przyjmuje ukraińskich uchodźców

wojennych. Wśród nich są również dzieci, których edukacja stanowi jedno z

wyzwań w kryzysie humanitarnym. Jak zapewniła minister oświaty i sportu

Litwy, Jurgita Šiugždinienė, system oświaty litewskiej jest gotowy na różne

scenariusze. Do szkół litewskich zarejestrowało się już ok. 1,5 tys. dzieci.
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„Obecnie na Litwie mamy około 6 tys. dzieci do lat 18 z Ukrainy, ta liczba ciągle się

zmienia, mamy około 1,5 tys. już zarejestrowanych w szkołach, liczby te też się zmieniają”

— powiedziała minister podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Oświaty i

Nauki.
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Według Šiugždinienė, dzieci ukraińskie mogą wybierać edukację w szkołach litewskich lub

mniejszości narodowych, ale miejsc w tych ostatnich może brakować.

„Dzieci są rejestrowane w działach oświaty samorządów, mają koordynatorów, samorząd

kieruje je do określonej placówki oświatowej, szkoły litewskiej lub mniejszości

narodowych, w zależności od chęci dziecka i jego rodziny. Ponieważ w przyszłości liczba

uczniów wzrośnie, spełnienie ich oczekiwań może być trudne, gimnazjum Puszkina w

Kownie — rosyjskie — jest już w całkiem zapełnione” — powiedziała Šiugždinienė.

Czytaj więcej: Pomoc Ukrainie i uchodźcom wojennym wciąż potrzebna

Ułatwienie dla nauczycieli z Ukrainy — dwa lata pracy bez jęz.
litewskiego

Minister zapowiedziała też, że planowane jest umożliwienie nauczycielom z Ukrainy pracy

w szkołach na Litwie bez konieczności znajomości języka litewskiego przez dwa lata.

„Dzisiaj rząd rozważy zmianę uchwały, aby w tej trudnej sytuacji wojennej nauczyciele

ukraińscy mogli przez dwa lata pracować jako nauczyciele bez znajomości języka

litewskiego. Obecnie możemy zatrudniać (Ukraińców — przyp. red.) tylko jako asystentów

nauczycieli” — powiedziała minister.

Planowane jest również rozpoczęcie nauczania języka ukraińskiego w szkołach z językiem

litewskim, jak i językami mniejszości narodowych.

„Dążymy do rozpoczęcia nauczania ukraińskiego jako drugiego języka w szkołach Litwy.

Mamy zarejestrowanych nauczycieli” — powiedziała Šiugždinienė.

Ukraińcy podejdą do litewskiej matury?

Minister stwierdziła również, że rozważane są różne możliwości dla

ukraińskich absolwentów, aby zdać maturę na Litwie.

„Rozważamy trzy opcje — jedną, aby nasze litewskie egzaminy zostały przetłumaczone na

język ukraiński i aby dzieci zdawały nasze egzaminy. Zrozumiałe, że nie jest to łatwe, ale

rozumiemy również, że chcą skończyć szkołę” — powiedziała Šiugždinienė.

„Inną opcją jest umożliwienie zdawania egzaminów ukraińskich w ambasadach. Trzecia

opcja, jeśli zdecydują się na dłuższy pobyt na Litwie, stworzymy możliwość nauki języka

litewskiego, powtórzenia kursu, a następnie przystąpienia do egzaminu” — powiedziała

minister.

Według kierownika resortu byłyby to „trzy opcje, które uwzględnią pełen wachlarz

oczekiwań ukraińskich dzieci, aby nie straciły roku i mogły studiować”.

Według ONZ ponad 3 mln uchodźców opuściło kraj od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24

lutego.
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Władze informują, że od początku wojny na Litwę przybyło około 14 tys.

uchodźców z Ukrainy.

Czytaj więcej: W Wilnie uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać różnego rodzaju pomoc

Na podst.: BNS, własne
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