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Funcţia pentru care candidează:  

SECRETAR - SECŢIUNEA FIZICĂ ŞI  EDUCAŢIE 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FIZICĂ 

 

Societatea Română de Fizică (SRF), în general, şi prin secţiunea Fizică şi 

Educaţie în mod special, este un factor activ în promovarea şi în susţinerea unui 

învăţământ de fizică de calitate, începând de la nivelul gimnazial şi până la cel 

postuniversitar. 

În elaborarea activităţilor secţiunii Fizică şi Educaţie din următorii ani, am în vedere 

următoarele obiective: 

(1) Sprijinirea procesului de reformă şi modernizare a învăţământului românesc de 

fizică la nivel preuniversitar, prin acţiuni specifice unei organizaţii profesionale. 

(2) Dezvoltarea rolului comunităţii fizicienilor şi al membrilor ei marcanţi în 

creşterea interesului pentru fizică şi în dobândirea unui statut de ştiinţă atractivă şi 

accesibilă în rândul elevilor şi al publicului larg. 

(3) Creşterea interesului pentru fizică şi educaţie în învăţământul preuniversitar. 

(4) Creşterea numărului membrilor activi din rândul cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar, dar şi implicarea unui număr mai mare de cercetători/ 

fizicieni în probleme legate de educaţie. 

(5) Creşterea vizibilităţii acţiunilor SRF în domeniul educaţiei, la nivel naţional.  

(6) Participarea activă şi constructivă la dezbaterile din Biroul Consiliului SRF şi 

sprijinirea tuturor acţiunilor SRF. 

(7) Propunerea Preşedintelui SRF şi  Consiliului ca, în fiecare an, o întâlnire a 

Consiliului să fie făcută în cadrul unei filiale sau sucursale.  Astfel, conducerea 



SRF va lua contact cu realităţile din fiecare filială şi va putea dialoga cu membrii 

acesteia. 

(8) Propunerea Consiliului pentru organizarea, cu ajutorul filialelor, a unei serii de 

conferinţe de popularizare destinate cu precădere tinerilor. Aşa cum remarcăm cu 

toţii, interesul pentru studiul fizicii a scăzut constant. Datorită contextului general 

din învăţământul românesc, o parte dintre profesori sunt demotivaţi. Pentru a trezi 

interesul tinerilor pentru fizică, cred că ar fi utilă o serie de conferinţe de 

popularizare motivante ţinute de membrii SRF pe diferite teme, organizarea 

acestor conferinţe periodic, în diferite oraşe. Având în vedere resursele actuale 

limitate ale SRF, pentru reuşita acestei acţiuni, este important voluntariatul şi 

atragerea de resurse din surse externe SRF. 

Obiectivele operaţionale sunt: 

1. Creşterea numărului şi a impactului acţiunilor SRF de susţinere şi de promovare a 

unui învăţământ preuniversitar de calitate (programe şcolare, manuale etc.). 

2. Realizarea şi dezvoltarea pe termen lung, a unei platforme de comunicare               

(web-site), găzduită de domeniul SRF, care să se adreseze învăţământului de fizică 

preuniversitar, cu contribuţii din partea întregii comunităţi a fizicienilor. 

3. Încurajarea membrilor Societăţii Române de Fizică de a participa şi de a iniţia 

proiecte în domeniul educaţional şi de a atrage fonduri din mediul privat pentru 

susţinerea activităţilor din domeniul educaţiei. 

4. Creşterea rolului SRF în sprijinirea activităţilor asociaţiilor/centrelor profesionale 

ale profesorilor de fizică, din diferitele regiuni ale ţării şi stimularea performanţei 

didactice a profesorilor de fizică.     

5. Continuarea activităţilor de stimulare şi de recompensare a elevilor cu rezultate  

foarte bune la olimpiadele şi la concursurile de fizică (la Etapa Naţională a 

Olimpiadei de Fizică şi la Concursul Naţional de Fizică „Evrika”; menţiunile M.E.N. 

s-au redus de la 25% la 15% din numărul participanţilor / nivel), dar şi a profesorilor 

cu activităţi deosebite care vin în sprijinul învăţământului preuniversitar.    

6. Afilierea membrilor SRF, implicaţi în procesul de modernizare a învăţământului 

de fizică, la organizaţii de profil internaţionale  şi dezvoltarea cooperărilor cu diviziile 



educaţionale ale Societăţii Europene de Fizică, ale Societăţilor Naţionale de Fizică 

din alte ţări.       

7.  Popularizarea principalelor proiecte de cercetare şi realizări din fizica 

românească, a rezultatelor cercetării internaţionale de avangardă prin intervenţia 

personalităţilor marcante din SRF (academicieni, directori de programe, cercetători 

premiaţi, cu reputaţie internaţională). 

8. Desfășurarea Sesiunii de Comunicări Științifice la disciplina Fizică în colaborare 

cu centrele universitare. 

 

S-a derulat proiectul ,,Reforma predării fizicii în  învăţământul preuniversitar”, 

proiect finanţat de Romanian-American Foundation şi aflat din august 2013 în 

coordonarea Societăţii Române de Fizică; s-a derulat cursul „Metode eficiente de 

învăţare a fizicii”,  în toate judeţele, vizându-se schimbarea paradigmei în predarea 

fizicii.  
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