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                                                                            ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА 

Уважаеми г-н  Министър, 

 

Неформално обединение „Учители за безопасно образование“, събрало с петиция 3800 

подписа в подкрепа на ОЕСР в последните 48 часа изразява своята подкрепа към 

необходимостта от въвеждане на по-строги противоепидемични мерки  на територията на 

Република България, както и преминаването на учениците от гимназиален етап в ОЕСР 

(Обучение в електронна среда от разстояние). 

В условията на световна пандемия считаме, че опазването на живота  и здравето би 

трябвало да заема първостепенно място. Вие, лекарите , се борите с вирус, за който липсва  

ефективно лечение или ваксина. Не е ясно и какви дългосрочни здравословни последици 

оставя върху преболедувалите го и доколко е безопасен в дългосрочен план и за децата. За 

учителите, поради възрастта и хроничните им професионални заболявания, той е нерядко 

летален. 

Здравната ни система е изправена пред изключителни предизвикателства. Все по-

нарастващият брой болни, от една страна, както и недостигът на лекари, сестри, а на някои 

места и леглова база, ще изправи всички ни пред затруднен достъп до болнична помощ или 

невъзможност за получаване на такава. 

Започването на учебната година присъствено доведе до лавинообразното увеличаване 

на заразени и болни от COVID 19. Само за месец и половина броят им се увеличи близо 15 

пъти. В училищата се увеличава ежедневно броят на заболелите. 140-180 доказано заразени 

деца на ден.  Тъй като  контактните деца, както и болни такива масово не се тестват, 

предполагаме, че реалната бройка носители  е в пъти по-висока. Известно е, че децата не носят 

маски в час. Но дори това вече не би могло да овладее заразяването.  

Само за седмица загубихме осем наши колеги. Техните деца останаха сираци! Учители, 

заразени на работните си места, загубиха своите родители. Родители загубиха живота си, след 

като са били заразени от своите деца. Обществото задава въпроса какво се случва с психиката 

на децата при липсата на социализация в училище. Ние считаме, че по-страшно е онова, което 

се случва с психиката на децата, загубили свой близък, родител или учител. 



Чувстваме се дълбоко покрусени от всички загуби. Но най-вече се чувстваме силно 

застрашени! 

Г-н Министър, българският учител е боец на първа линия редом с лекарите. Но той е без 

защитни облекла, с подобни не би могъл да бъде чут от учениците, децата срещу него са без 

маски, а дори и ако биха били с маски, ние отново бихме били поставени в екстремни условия. 

Никоя друга професия не изисква престой  с по 25-30 човека една стая по 8 часа на ден. Никоя 

друга професия  освен учителската и лекарската не е изложена на такъв риск. Във времена на 

остър недостиг на кадри в образованието, считаме, че здравето и живота на всеки учител са 

ценност. 

Ето защо молим и настояваме за подкрепа от Ваша страна, а именно: 

Незабавно въвеждане на ОЕСР за ВСИЧКИ ученици. 

Българският  учител доказа през пролетта, че съумява да успее с предизвикателствата от 

извънредното положение. Повече от две трети от родителите, изразиха мнение, че учителите 

са съумели да мотивират децата по време на ДО.  Натрупали опит можем да предложим 

качествено елекронно образование, което би спасило хиляди животи и би намалило 

натоварването върху здравната  ни система. 

Защото само обединени, ние можем да се борим и победим . Няма друго, което не може да 

бъде върнато освен човешки животи. В момента ние, учителите, се молим за право на живот. 

Борим се за своя, за живота на ученици, родители, баби и дядовци. И Ви благодарим за всяка 

ваша стъпка, предприета до тук, в посока овладяване на епидемията. 

 

 


