
Учители и родители на свой ред поставят диагноза на ситуацията в 

училище – будна кома 

 

Думите на министъра на образованието К. Вълчев, че има психоза сред част от 

учителите и родителите, бяха посрещнати с ответна реакция. 

„Г-н Вълчев, психозата е тежко психическо заболяване, симптом на шизофренията. 

Българският учител и родител не е с диагноза.“ 

От Учители за безопасно образование реагираха и на думи на министъра, че желанието 

им било за обучение в електронна среда до края на учебната година. „Искането ни е до 

овладяване на ситуацията, а в последните ни изяви посочихме - до края на календарната 

година.“ 

Сред учители и родители се коментира и че изискването за 15% деца със симптоми за 

преминаване към ДО е праг, който е опасен за живота и здравето. При вирус, който протича 

без симптоми или с незначителни такива при голяма част от децата, при липса на тестване, при 

липса на капацитет на РЗИ за проследяване и карантиниране, тези 15% са смъртна присъда за 

възрастните. За да бъдат използвани за преминаване към ДО, е нужно масово тестване на 

децата, каквото не се прави.  Не са изключение и сигналите, че има деца на положителни 

родители в училище. Част от учителите обърнаха внимание на факта, че в момента е 

присъствено, но не е образование. Обстановката е напрегната, качеството – снижено поради 

липсата на много учители, които се лекуват или са под карантина, децата не чуват всичко под 

маската на учителя, той не ги вижда добре през шлема. Родители изказват мнение, че не са 

доволни от заместника на титуляра, ако изобщо е наличен такъв, и предпочитат ДО пред тази 

стресираща и несоциализираща среда. 

Учители за безопасно образование коментират, че е плашеща липсата на чуваемост от 

страна на МОН.  

„Преди началото на учебната година поискахме от МОН пречистватели за въздуха, 

плексигласови прегради, безплатни тестове за учители и ученици, ЛПС. Част от тях се приеха 

като „препоръчителни“ мерки, но реално не ги получихме. Шлемът и маската от плат са 

неефективни. Нужно е предпазно облекло. Плащаме си тестовете.  За тестове и маски FP3 ли 

работим? Безопасната среда е задължителна по закон. Да преминем на ДО до края на 2020 

години и да подготвят класните стаи. Вентилационни системи са крайно необходими. 

Декември ще отваряме прозорците непрекъснато ли?“ – недоумяват учители от групата. 

Други преподаватели се оплакват, че родители и деца получават предписание за 

карантина с дни закъснение. През това време вирусът се е разпрострял. Деца със симптоми се 

спират без тест от училище и връщат след само 3-4 дни. Разпалват се огнища. За около месец 

загубихме 27 колеги и десетки членове на семействата на учениците. Образованието не трябва 

да убива. То трябва да социализира и обучава. „На какво учим децата? Че смятането е по-

важно от живота? Че цената на социализирането е нечия смърт? Зловещо е…“ 



Учители и родители отговарят и на изявлението, че ДО е вредно за очите. „В своя статия 

доц. Кючуков, завеждащ клиника по офталмология, изрично подчертава, че съвременните 

плоски монитори не причиняват вреда. Нека говорят специалистите, а не да плашим  

родителите с неверни твърдения.“ 

  От групата Учители за безопасно образование призоваха решенията в условия на 

пандемия да се взимат от Националния щаб, МЗ и Комисия по образованието, от чиято работа 

са доволни и където са съответните специалисти, а не от служители, които не са  нито лекари, 

нито педагози. 

  

 

 

 


