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Sz. P.
Dr Anna Grabowska
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych
PASE

Szanowna Pani Prezes,
odpowiadając na pismo z 26 maja 2020 r. dotyczące prośby o zajęcie
stanowiska w zakresie organizacji kursów językowych w czasie nadchodzących
wakacji, jak i w nowym roku szkolnym 2020/2021 przez szkoły językowe,
uprzejmie informuję, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami
wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej dla jednostek systemu oświaty
w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, kształcenie
teoretyczne, wynikające z programu nauczania danego zawodu, prowadzone
przez placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, od 25 marca
2020 r. powinno odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
Z decyzjami o znoszeniu kolejnych obostrzeń w kształceniu zawodowym
i ustawicznym ściśle związana jest troska o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów
oraz słuchaczy i uczestników kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych, nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia oraz rodzin
wymienionych.
Stąd
łagodzenie
uregulowań
prawnych
czasowo
ograniczających funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, w związku
z rozprzestrzenianiem się w naszym kraju wspomnianego wirusa, następuje
na bieżąco, po dogłębnej analizie aktualnej sytuacji epidemicznej
i ewentualnych zagrożeń zdrowotnych z niej płynących.
W związku z powyższym przyjęte wobec wszystkich szkół i placówek
zasady realizacji zajęć o charakterze teoretycznym z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zostaną zachowane do czasu zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, tj. do 26 czerwca br.,
zwłaszcza że możliwość prowadzenia kształcenia w formach pozaszkolnych
(kursowych) dotyczy także szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Do tego
czasu będą nadal obowiązywały rozwiązania umożliwiające realizację
wybranych zajęć w ramach kształcenia praktycznego, niemożliwego do
zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej
będzie rozpatrywał możliwość ewentualnego zniesienia kolejnych obostrzeń
wprowadzonych do działalności placówek kształcenia ustawicznego i centrów
kształcenia zawodowego
(w tym m.in. realizacji całości kształcenia
teoretycznego w miejscu jego prowadzenia). Decyzja w tym zakresie zostanie
podjęta po uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i może np.
dotyczyć kształcenia w okresie ferii letnich.
Należy jednak podkreślić, że przy obecnym rozwoju technologii kursy
językowe w całości mogą być realizowane poprzez zdalne nauczanie, bez
konieczności fizycznej obecności zarówno prowadzącego zajęcia, jak
i uczestników kursu, w dotychczasowym miejscu prowadzenia zajęć.
Z poważaniem
Piotr Bartosiak
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