Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ:
Синдикатът на Българските учители следи отблизо дистанционното
обучение в цялата страна
Учителят работи много повече и трябва да получи всичките си
допълнителни възнаграждения.

– Госпожо
Такева, как
СБУ
(Синдикатът на
българските
учители) следи
въведеното в
страната
дистанционното
обучение?
–
Информацията,
която има СБУ
за
дистанционното
обучение, е на
базата

на

направените
анкети

сред

учителите. Резултатите от тях излизат всеки ден във в –к “Учителско дело“.
От всичко личи, че на този етап обучението върви добре. Безспорно този вид
обучение не може да не създава трудности, например на учителите им се
налага да работят по 10 – 12 часа, налага им се повече да стоят пред
компютрите.

– До кога ще продължи дистанционното обучение?
- Дано да не продължи много дълго време, защото ще се изморят както
учителите, така и учениците. Аз имам внуци в 7 клас и 11 клас. Виждам както
аз, така и майка им, колко усилия полагат техните учители, за да се провежда
дистанционното обучение. На част от директорите им се налага да работят
дори в училищните сгради, спазвайки всички хигиенни правила. Българският
учител заслужава адмирации
– Къде най-добре се справят с дистанционното обучение? Кои са
добрите примери?
- Във в-к „Учителско дело“ непрекъснато публикуваме добрите
примери в страната. Такива има сред училищата в София, Пловдив, Варна,
има ги и по селата, особено в района на Самоков и Смолян. 98 % от учебните
заведения в страната прилагат дистанционно обучение.
–Ще има ли заплати за учителите, след като цялата страна се
изправя пред икономическа криза?
-Учителят работи, на учителя трябва да му се изплащат всички
допълнителни възнаграждения. Не трябва дори да си помисляме други
варианти.
–Всички ли ученици се справят добре с дистанционното обучение?
Ще има ли допълнителни часове за тези, които не справят?
Учениците при тази форма на обучение се изморяват по-бързо. Тези, които не
се справят добре сега, след карантината ще се обучават допълнително. Три са
вариантите за компенсиране на образователните дефицити. Първо – би могло
да се обучават допълнително събота. Вторият вариант са летните училища,
които и досега са използвани от някои училища. Третият вариант е учебната
година да започне по-рано, за да могат да се преговорят и затвърдят знанията
от дистанционното обучение.
Интервю пред „БГНОВОСТ”

