ДО
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
БУЛ. „КНЯЗ ДОНДУКОВ“ № 2 А
ГР. СОФИЯ

Относно: Жалби № 2327/2021 г. и № 2449/2021 г. до омбудсмана на
Република България
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,
В институцията на омбудсмана постъпват жалби от граждани, подкрепени с
многобройни подписки, в които се настоява за редуциране на материала, обхванат
в изпитите от Националното външно оценяване (НВО) след завършване на VII
клас и на XII клас във връзка с пандемията от коронавирус COVID-19.
В жалбите ученици и родители изразяват тревогата си по повод
недостатъчно пълноценното усвояване на учебния материал поради проведеното
дистанционно обучение, което, освен това е и с намалени часове. Според тях,
времето на дистанционното обучение не е благоприятствало качественото
усвояване на учебния материал. Посочват, че от обявяването на извънредното
положение в страната през м. март 2020 г. от 95 дни през изминалата учебна
година, учениците от VI клас са учили присъствено едва 22 дни, а през
настоящата учебна 2020/2021 година присъственото обучение на учениците от
VII клас от началото на учебната година се свежда до 33 дни към м. март 2021 г.
Подобна е ситуацията и с учениците от XII клас. Гражданите посочват, че
учениците месеци наред се обучават в електронна среда от разстояние и това се
отразява на тяхната подготовка, като усвояването на част от материала е
недостатъчно задълбочено и няма как той да бъде наваксан.
Искането е да бъде редуциран материалът по български език и литература и
по математика, обхванат за изпитите от Националното външно оценяване за
учениците от VII клас, така както това е сторено през изминалата учебна
2019/2020 година, както и за редуциране на материала за Държавните зрелостни
изпити (ДЗИ) на учениците от XII клас.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,
Бих искала да Ви информирам също, че към институцията на омбудсмана
всекидневно продължават да се обръщат ученици, родители и представители на
граждански и родителски организации, поставяйки своите искания за отмяна на
изпитите от НВО след завършване на IV клас и на X клас през настоящата учебна
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година. Смятат, че учениците не могат да се справят добре с учебния материал и
не усвояват пълноценно нужните знания и умения, поради това, че по-голямата
част от учебното време са в дистанционна форма на обучение. Подчертават, че
ученици и учители не могат да компенсират пропуснатото учебно съдържание.
Посочват, че и към момента във връзка с усложняване на епидемиологичната
обстановка в страната, се преустановяват присъствените учебни занятия във
всички училища в страната до 31.03.2021 г.
Бих искала отново да подчертая, че като национален омбудсман съм
запозната с трудностите, с които учениците, учителите, а и родителите, се
сблъскват при провеждането на обучението от разстояние в електронна среда. За
всички ни е ясно, че то не може да замени пълноценно присъственото обучение и
да осигури необходимото високо качество на образование.
Смятам, че сегашната ситуация само затвърди изводите ни и още повече
потвърждава, че искането за отмяна на изпитите е основателно, защото децата се
нуждаят от подкрепа и от възможност да покажат знанията си в нормални учебни
условия, а не в настоящата ситуация.
Освен това, събирането на много деца за провеждане на изпита, крие риск за
здравето и безопасността им.
Във връзка с описаното и на основание Закона за омбудсмана се обръщам
към Вас с препоръка за разглеждане на възможността да бъде редуциран
материалът по български език и литература и по математика, обхванат за
изпитите от НВО за учениците от VII клас и за ДЗИ за учениците от XII клас,
както и да предприемете мерки за отмяна на изпитите от НВО след завършване на
IV и на X клас през тази учебна година.
Очаквам да ме информирате за Вашето становище и предприетите
действия.
С уважение,
ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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