АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
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Г-ЖА ИРЕНА АНАСТАСОВА
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Г-Н ИВАН ЧЕНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
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НАУКАТА
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Г-Н АНДРЕЙ КУЗМАНОВ
МИНИСТЪР НА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНАСТАСОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕНЧЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕНКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУЗМАНОВ,
Във връзка с публикувани „НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА
ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА“ на сайта на Министерството
на образованието и науката, Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт
/АБУФВС/ настоява текстовете на стр. 7, т. 8 да отпаднат, а те гласят следното:
Физкултурен салон:
1. Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане
на часовете на открито и няма възможност за провеждане на часа в друго подходящо
помещение в училището;
2. Задължително носене на защитна маска за лице, когато часовете по физическо
възпитание и спорт се провеждат на закрито, избягване на интензивни физически
упражнения, водещи до учестено дишане;

3. Организиране на индивидуални технико-тактически двигателни дейности при спазване
на необходимата дистанция и по преценка на учителя.
Както обикновено всичко в държавата става много бавно.
По т. 1 – текста не е ясен и е написан непрофесионално. Часовете по учебния предмет
се провеждат във физкултурен салон, а не в друго училищно помещение.
През учебната 2020/2021 г., когато учебните занятия се провеждаха присъствено, учителите по
физическо възпитание и спорт подходиха професионално и беше направен график за ползване
на физкултурните салони и пригодени помещения за часа. Не се събираха по два класа, в едно
помещение. Часовете се провеждаха на открито докато времето позволяваше.
По т. 2 – Какво означава „защитна маска“?
Същевременно в насоките на СЗО относно „нефармацевтични публични мерки в областта на
общественото здраве с цел намаляване на риска и въздействието на епидемиите и пандемиите
от грип “, условно се препоръчва използването на защитна маска за лице в обществото за
асимптоматични лица при тежки епидемии или пандемии с цел намаляване на предаването в
обществото; препоръката се основава на теоретичната вероятност за потенциална ефективност
на тази мярка [20]. Следва да се отбележи, че всички относими доказателства са от
проучвания върху грипния вирус и други видове коронавируси и не могат да бъдат пряко
приложими към COVID-19.
Как си представяте в часовете по физическо възпитание и спорт децата да бъдат с
маски и да изпълняват неинтензивни физически упражнения, които не водят до учестено
дишане?
Кой е корифеят на тази мисъл, дами и господа? Демонстрирайте го, ако знаете и можете!
Преди няколко дни здравният министър заяви в интервю по телевизията, че мерките срещу
Ковид-19 се вземат от Република България, а не се изпълняват решения на Световната здравна
организация! Може би не каза истината!!!
Заявяваме нашето несъгласие в часовете по физическо възпитание и спорт в
училищата, децата да са със маски!
Спортът е феномен и социално явление, което спомага за по-лесно, да се социализират
и интегрират децата и учениците!
Нароиха се всякакви организации и НПО-та на държавна хранилка, защитавайки правата на
децата. Къде са, за да защитят сега децата, когато им се нарушават правата.
Именно двигателните дейности или както искате ги наречете, спортът спомага полесно да се преодоляват всички болести и пандемии!
Много лесно е да се снимат някои политици със световните и олимпийските
шампиони. Сигурно те, са тренирали с маски и неинтензивни физически упражнения? Цял
свят ще ни се смее!
В момента се провежда Европейско първенство по волейбол за жени с домакин
България. И тези момичета играят с маски. Що за безумно решение на някои чиновници в
МОН, които сигурно не са влизали в часовете по физическо възпитание и спорт и вземат
решения, които са анонимни. Така е най-лесно да не се носи лична отговорност!

По т. 3 – Това се случваше в часовете по физическо възпитание през втория срок на
учебната 2020/2021 г., но вие не знаете и не сте компетентни. Когато учителите по всички
предмети чакаха някакви указания при преминаването в дистанционно обучение, къде бяхте
вие? Нямаше ви никакви. И сега изведнъж написали „Насоки“.

УВАЖАЕМИ,
Насоките си ги написаха и направиха учителите в България по всички
общообразователните предмети, които работиха в тази обстановка и ще продължат да
работят, но без да се нарушават техните права и тези на учениците!
Защото всяко училище има своята специфика и различие! Ние сме убедени, че е
необходимо тези решения да бъдат ли с маски или не в часовете по физическо
възпитание и спорт за децата и учениците в училище, трябва да се вземат от
ръководството, учителите и родителите, а не от някакви анонимни и некомпетентни
чиновници!
Очакваме адекватни решения и от Министерството на физическото възпитание и
спорта!
Категорично възразяваме в часовете по физическо възпитание и спорт учениците да
бъдат с маски!
Съгласно чл. 29, ал. 2 от Конституцията на Р. България, никой не може да бъде
подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.
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