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In atentia profesorilor de fizica din unitatile de invatamant gimnazial ~i llceal din 

Craiova ~i judet. 

Prin prezenta va comunicam faptul ca Facultatea de Fizica a Universitatii din Bucure~ti 
In parteneriat cu Societatea Romana de Fizica anun\a lnceperea lnscrierilor pentru programul de 
formare ,,Metode eficiente de inviifare afizicii". Cursul este livrat gratuit In cadrul proiectului 
,,Consolidarea noii abordari de predare a fizicii", implementat de Societatea Romana de Fizica ~i 
finan\at de Romanian- American Foundation ~i BRD. Mai multe detalii despre proiect pute\i gasi 
la adresa: http://www.srfizica.ro/rpfip/index.php 
Programul de formare este acreditat DGMRUR~, fiindu-i alocate 15 credite transferabile. 
Grup tinta: profesori califica\i cu specialitatea fizica (inclusiv cei cu dubla specializare ). 
inscrierea profesorilor de fizica la curs se va face prin trimiterea catre inspectorul de fizica a 
urmatoarelor documente: 

CV actualizat semnat; 
Scrisoare de inten\ie, in care sa se men\ioneze motivele care ii recomanda pentru a fi 
cursant, iar apoi formator al acestui program de formare; 
Adeverin\a privind calificativele in ultimii doi ani la catedra. 

Documentele vor fi depuse la sediul ISJ. 

Perioada de lnscriere a profesorilor: 16 - 30 septembrie 2014. 

Selectia cursan\ilor se va face de catre o comisie alcatuita din inspectorul de specialitate din 
fiecare jude\ impreuna cu Consi/iul consultativ pe baza criteriilor transmise de catre Societatea 
Romana de Fizica, enumerate mai jos. 

Criterii de selectie a candida\ilor: 
- pentru scrisoarea de motivatie (se acorda maxim 40 de puncte): 

• aplicantul con~tientizeaza ~i argumenteaza necesitatea schimbarii modului in care se inva\a 
fizica in ~coala; 

• aplicantul este puternic motivat pentru a se implica intr-un proces de schimbare a predarii 
fizicii; 

o din motiva\ie rezulta orientarea catre nevoile elevului a activita\ii didactice a aplicantului (se 
vede ca ii pasa, ca pune suflet in ceea ce face). 

- pentru CV (se acorda maxim 40 de puncte): 

o ob\inerea gradelor didactice (punctaje propuse: 3p - def; Sp - grad II; 2p - grad I) - reflecta 
cuno~tin\e de pedagogie ~i didactica fizicii; 
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• participarea la cursuri de formare (fizica, didactica, managementul ~lasei, TIC ~tc.); 
participarea la cursuri de educatie non-formala poate constitui un avantaj (reflecta 
disponibilitatea pentru dezvoltare personala in folosul elevilor); 

• implicarea in activitatile ~colii (in special in activitati extracurriculare); voluntariat in folosul 
comunitatii (reflecta deschiderea catre contexte ~i metode de invatare noi); 

• abilitati de comunicare;abilitati de leadership ar putea fi un avantaj. 

pentru adeverinta privind calificativele in ultimii doi ani la catedra (se acorda maxim 10 
puncte). 

Procesul de selectie este foarte important pentru cii la sfar~itul cursului de formare va Ji selectat 

eel putin un formator pentru acest curs in fiecare judet. 

Perioada de analiza a dosarelor primite: 1-7 octombrie 2014 

Etape ulterioare. Comisia de selectie de la nivelul fiecarui judet va desemna profesorii selectati ~i 

va transmite catre formatorul responsabil dosarele acestora -termen limita 8 octombrie 2014. 

Formatorul va verifica dosarele primite de la inspectorii de specialitate, pentru a se asigura de 

corectitudinea selectiei. In urma acestei analize, va transmite lista finala a cursantilor catre 

inspectorul de specialitate din fiecare jude\. 

Lista finala a cursantilor acceptati la cursul de form are va fi publicata atat de catre inspectorul de 

specialitate din judet, cat ~i pe site-ul proiectului -termen limita 13 octombrie 2014. 

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa va adresa\i inspectorului de specialitate din judet. 

Inspector $colar eneral, 

Inspector $colar, 

emf. ~MOCULESW 


