EVALUĂRI NAȚIONALE ÎN EDUCAŢIE LA FIZICĂ

În atenția profesorilor de fizică!
Vă invităm să luaţi parte la Concursurile Naţionale de Evaluare în Educaţie la Fizică, proiect
organizat de către Fundaţia de Evaluare în Educaţie.
Evaluare în Educaţie la Fizică se desfăşoară în două etape independente în timpul unui an şcolar
şi se adresează elevilor claselor VI-XII. Cea de-a doua etapă de evaluare se va desfăşura la data de 27
martie 2013.
Subiectele sunt în concordanţă cu programa şcolară şi adaptate pregătirii elevilor!
subiectelor poate fi accesată de pe pagina web www.evaluareineducatie.ro.

Structura

Subiectele sunt special concepute pentru toţi elevii care doresc să-şi verifice cunoştiinţele la această
disciplină. Există itemi de recunoaştere a noţiunilor învăţate sau de asociere a lor, rebus de recunoaştere a
noţiunilor învăţate, itemi de tip grilă (fiecare item cu un singur răspuns corect), dar şi probleme cu rezolvare
completă care urmăresc capacitatea de a realiza raţionamente după diferite criterii logice, de a clasifica, de
a demonstra, de a găsi rapid şi eficient soluţii.
Pentru a veni în ajutorul eleviilor care susţin examenul de bacalaureat la disciplina Fizică,
subiectele pentru clasa a XII-a verifică cunoştinţele din cele 4 capitole din programa pentru
bacalaureat.
Pentru fiecare clasă se acordă premii la nivel naţional primelor 3 punctaje (medalii şi diplome de
merit) şi premii la nivel judeţean primelor 10 punctaje (diplome de merit).
Taxa de participare pentru fiecare etapă este de 20,00 lei, iar din această taxă, 40% (8
lei/participant) rămân la dispoziţia Administratorului de Test (organizator principal) care va coordona
echipa de lucru din şcoală: evaluatori, supraveghetori etc.
Toate cadrele didactice implicate primesc diplome de merit.
Pentru ca unitatea şcolară să devină centru de evaluare la cea de-a doua etapă, este necesar să
aveţi minimum 20 de elevi participanţi, cumulat de la clasa a VI-a la clasa a XII-a.
Aşteptăm în acest sens răspunsul dvs. şi sperăm în utilitatea derulării acestei evaluări în unitatea
dvs. de învăţământ!

Contact pentru disciplina Fizică:

Fundaţia de Fundatia de Evaluare în Educaţie

Ştefan Epuraş
Tel.: 0771.645.469
Fax: +40-21-210.43.30
E-mail: fizica@evaluareineducatie.ro
Web: www.evaluareineducatie.ro
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