Уважаеми ученици, родители, учители и директори,
Обявеното извънредно положение в Република България във връзка с ограничаване на
разпространението на COVID-19 поставя всички нас, нейните граждани, и всички системи в държавата в
условия, различни от познатите, от обичайните. В условия на повишен риск от заболяване, но и на повишена
отговорност, на силно безпокойство по отношение на здравето на ученици, учители, близки, но и на силно
изразена потребност от запазване на спокойствие и предприемане на адекватни на ситуацията действия от
всички нас.
Уважаеми ученици, ценността на здравето е безспорна, но нека не разбирате колко скъпо е то едва
когато го изгубите. Затова ограничете максимално достъпа си до обществени места, на които има или се
предполага, че има струпване на повече хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с
връстници или с други хора. Задължително е да се грижите за личната си хигиена, като повишите вниманието
към периодичното миене на ръцете, дезинфекцирането с осигурените в семействата дезинфектанти.
Оставайки си вкъщи, ще допринесете за ограничаване на разпространението на вируса. Времето си
можете да осмислите, като преговаряте вече преподадено учебно съдържание и се упражнявате върху
практическото прилагане на знанията, както и за усвояване на ново учебно съдържание, като в този процес
ще бъде подпомагани от Вашите учители. Те ще ви предоставят необходимата информация по различни
канали: електронна платформа за обучение, електронна комуникация и други.
Уважаеми родители, убедени сме, че ще направите всичко необходимо за това здравето на децата Ви
да не бъде застрашено – ще осигурите необходимите предпазни средства, ще разговаряте с децата си за
опасността от заразяване и възможностите за предпазване, ще осъществявате необходимия родителски
контрол и ще мотивирате децата си да не прекъсват комуникацията с училището въпреки преустановените
учебни занятия. Изисква го кризисната ситуация, а училищата ще предложат алтернативни варианти за
преподаване и учене от разстояние.
Уважаеми колеги учители и директори, голямо е предизвикателството, което настъпилите специфични
условия поставят пред Вас, но Вие неведнъж сте доказвали, че притежавате компетентности и ресурси, воля и
желание за справяне с трудностите. В своите усилия ще бъдете подкрепени най-вече чрез споделяне на
учебни материали и ресурси. Още в понеделник, 16 март, Министерството на образованието и науката
стартира електронна система на обучение. Електронната комуникация ще даде възможност за обмен на
учебни материали – разработки на уроци, работни листове, таблици със систематизирана учебна
информация, презентации, филми и др., както между учителите от различни училища, така и за споделяне с
учениците и поставяне на конкретни индивидуални и/или групови задачи. Тези от Вас, които имат опит в
създаването и използването на електронни ресурси, могат да споделят с други учители и така да ги
подпомогнат. Проявявайки солидарност и взаимна подкрепа, ще се справите по-лесно с предизвикателството
за обучение от разстояние. За учениците, при които обучението в дигитална среда ще създаде допълнителни
затруднения, могат да се използват хартиените варианти на учебниците и използваните в учебната практика
досега материали. При обучението на учениците от уязвими групи Вие бихте могли да разчитате на
посредничеството и сътрудничеството на училищните медиатори и социални работници. От съществено
значение е фактът, че всички Вие ще имате избор по отношение на прилаганите подходи и използваните
материали, но свободата да избираш, винаги означава и поемане на отговорност. Вярваме, че както в
ежедневната си практика, така и при тези специфични условия ще направите най-подходящия избор за
Вашите ученици и ще осигурите поддържането на непрекъснатостта на обучението при добра организация и
свързаност между всички страни в учебни процес.
Своевременното предприемане на подходящите действия и солидарността между педагогическите
специалисти, учениците, родителите са необходимите условия за запазване на спокойствие в училищната
система, за организиране и провеждане на обучение от разстояние, така че да бъдат обхванати всички
ученици, да бъдат използвани подходящите за съответното училище и ученици учебни материали и
образователни ресурси.
Всички действия, предприемани по отношение на обучението на учениците при обявените
извънредни обстоятелства, се определят от обществената отговорност, която всеки от нас носи за бъдещето
на нацията ни.

