
Резолюция
на IX редовен конгрес на 

Съюза на физиците в България
по проблемите на учителите по физика

Българското  общество  все  по-остро  осъзнава  нарастващите  проблеми  и
ролята на образованието за бъдещето на нацията. Застрашени са подготовката на
квалифицирани  специалисти  в  икономиката  и  възпитанието  на  културни  и
образовани граждани.  Тези  обстоятелства  принудиха  политиците  да  започнат  да
обсъждат пред обществеността необходимите промени в образованието. 

Деветият конгрес се надява, че дискусиите ще бъдат последвани от реални
действия  от  управляващите  в  сферата  на  образованието. От  огромния  кръг  от
образователни проблеми, ние обръщаме специално внимание върху привличането и
задържането  в  професията  на  учителите  по  физика,  а  вероятно  и  на  другите
природни науки.

Броят на учителите по физика – една от основните природни науки, които
имат  квалификация  и  oбразование  по  физика  и  педагогика,  застрашително
намалява. В  следващото десетилетие предстои пенсионирането на цяло поколение
от  учители  по  физика,  а  младите  колеги,  които  би  трябвало  да  ги  заменят,  не
избират тази професия. Предвид спецификата на науката физика и нейната важност
за бъдещите техници, инжeнери, медици, специалисти по природо-математическите
дисциплини, се очертава една безрадостна перспектива.

Конгресът на СФБ се обръща към физическата колегия и към тези, които
вземат решения в България и настоява:

1. Срочно  да  се  решат  проблемите  със  заплащането  на  учителския  труд  в
класните и извънкласни форми на обучение, като се достигне съществено
увеличение на заплатите.

2. Да  се  положат  специални  грижи  за  решаване  на  социалните  нужди  на
младите учители.

3. Привличането на студенти в учителските специалности по физика и другите
природни  науки  да  бъде  приоритет  на  МОН  и  университетите.  Тези
специалности да бъдат защитени.

4. Специално внимание от МОН и неговите органи (РУО) и от общинските
ръководства да се обърне върху финансирането и материалното осигуряване
на кабинети по физика и природните науки.

5. Катедрите  и  другите  звена,  които  отговарят  за  специалното  обучение  на
бъдещите  учители  по  физика   и  за  последващите  го  квалификационни
курсове да бъдат осигурявани с преподаватели и апаратура необходими за
съвременната  професионална и педагогическа подготовка.

 Конгресът на  СФБ настоява  за  реализъм и  национална отговорност към
образованието на идващите поколения българи!


