Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Irina ZAMFIRESCU
Str. Neptun nr. 20, bl. 773B, sc. B, ap. 13, 700665 Iași (România)
+40741703960

+40332410380

irizamf@yahoo.com
Data naşterii 22/01/1967

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Inspector școlar de fizică

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2018–Prezent

Profesor de fizică titular
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”
▪ Membru în Comisia de organizare a Olimpiadei județene de fizică
▪ Organizator al olimpiadei județene de fizică, concursuri județene și naționale de fizică
▪ Membru al echipei de elaborare a subiectelor pentru Concursul național de fizică PHI
▪ Membru al echipei de elaborare a subiectelor pentru simularea examenului de bacalaureat
▪ Membru a Consiliului consultativ
▪ Profesor metodist la I.S.J.
▪ Profesor la Centrul de excelență

2016–2018

Profesor de fizică detașat
Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași

2011–2018

Director adjunct
Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași
▪ Fondator al Asociației părinților „Școala și familia - Mihail Sturdza”, Iași

2005–2018

Profesor de fizică titular
Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași (România)
▪ Profesor mentor
▪ Evaluator pentru Olimpiada județeană de fizică, Concursul de titularizare a profesorilor de fizică,
Olimpiada de științele pământului, Concursul județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor
vacante
▪ Profesor în cadrul Centrului de excelență
▪ Membru în Consiliul consultativ al profesorilor de fizică
▪ Membru în Comisia județeană a olimpiadei de fizică
▪ Membru în Corpul de experți în management educațional
▪ Responsabil Comisie metodică la disciplina fizică
▪ Responsabil Arie curriculară Matematică și științe ale naturii
▪ Membru al Consiliului de administrație
▪ Membru al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
▪ Îndrumător al Consiliului elevilor
▪ Coordonator al Revistei consiliului elevilor (premiul II la Concursul revistelor școlare)
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▪ Formator național
▪ Membru în Comisia națională și județeană de evaluare și de elaborare subiecte a concursului
„Ștefan Procopiu al elevilor români de pretutindeni"
▪ Vicepreședinte în Comisia națională a concursului de fizică creativă „Ștefan Procopiu"
▪ Membru în Comisia națională și județeană de evaluare a sesiunii de referate și comunicări științifice
ale elevilor „Iulian Grindei"
▪ Coordonator al activității comisiilor metodice ale școlii, comisiilor pe probleme de lucru (curriculum,
absențe, indisciplina elevilor și personalului), comisiei pentru proiecte și programe educative
▪ Purtător de cuvânt al Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza" Iași
▪ Membru al Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în școala
▪ Membru în Comisia de organizare a activităților recreativ turistice
▪ Membru în Comisia de acordare a burselor, drepturilor sociale suplimentare ale elevilor și a
ajutoarelor ocazionale
2004–2005

Profesor de fizică detaşat
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Iași

1997–2004

Profesor de fizică titular
Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, Suceava
▪ Profesor la Centrul de Excelență
▪ Responsabil de Cerc la disciplina Fizică
▪ Responsabil al Catedrei de Fizică

1994–1997

Profesor de fizică detaşat
Şcoala nr. 11, Suceava

1990–1994

Profesor de fizică titular
Grupul Școlar „Tomșa Vodă”, Solca (Suceava)

1989–1990

Profesor de fizică titular
Școala Generală, Piatra Șoimului (Neamț)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2010–2012

Diploma de licență

Program de
reconversie
profesională

Universitatea Babeș-Bolyai - Facultatea de Matematică şi Fizică, Cluj-Napoca
Examen de licență - media 9,55
2007–2009

Diplomă de conversie profesională
Universitatea Tehnică „G. Asachi” - Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management
Industrial, Iași
Examen de absolvire - media 10

2000

Gradul I în Învăţământ
Media 10
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Gradul II în Învăţământ
Media 9,50

1992

Definitivare în Învăţământ
Media 9,87

1985–1989

Diplomă de licență
Universitatea „Al. I. Cuza” - Facultatea de Matematică și Fizică, Iași
Examen de licență - media 10

2005–2013

Formare/Prfecționare
▪ 2020 - Profesor în online
▪ 2013 - Metode eficiente de învățare a fizicii
▪ 2010 - Cursul „Identificarea și adresarea nevoilor emergente ale copiilor din România" - Programul
de învățare pe tot parcursul vieții
▪ 2009 - Programul universitar de formare continuă a personalului didactic din învățământul
preuniversitar UNIVERSITARIA I (modulul II) - 30 credite profesionale transferabile
▪ 2009 - Cursuri de pregătire, instruire, îmbunătățire și însușire a cunoștințelor de limbă engleză, în
cadrul proiectului Leonardo
▪ 2008 - Programul de specializare pentru ocupația de formator
▪ 2007-2008 - Cursul de inițiere IT (modulul I – AEL) și Utilizare AEL (modulul al II-lea)
▪ 2007-2008 - Programul Universitar de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învățământul
Preuniversitar
▪ 2006 - Implementarea Programei de Consiliere și Orientare
▪ 2006 - Ora de dirigenție - o abordare interactivă
▪ 2005 - Medierea conflictului la nivelul grupului clasa
▪ 2005 - Managementul stresului
▪ 2005 - Managementul grupurilor educaționale
▪ 2005 - Inițiere în utilizarea PC-ului
▪ 2005 - Comunicarea în școala

COMPETENŢE PERSONALE

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

B1

B2

B2

B2

B2

franceză

A1

A1

A1

A1

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe de comunicare

▪ Purtător de cuvânt al Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Ca director adjunct:
▪ obținerea titulaturii de colegiu pentru Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”
▪ îmbunătățirea imaginii colegiului prin proiectele propuse
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Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ Utilizarea sistemelor Smart Board
▪ Utilizarea sistemului AEL
Alte competenţe
Permis de conducere

▪ Aptitudini tehnice necesare efectuării experimentelor de fizică
B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Premii obținute la concursuri

▪ 2016-2020 - medalii de aur, argint și bronz la Olimpiada națională de fizică, premii I, II, III și
mențiuni la Olimpiada județeană de fizică,
▪ 2005-2020 - premii I, II, III și mențiuni la Concursul național de fizică „Ștefan Procopiu” al elevilor
români de pretutindeni și la Concursul de creativitate „Ștefan Procopiu”
▪ 1994-1997 - premii I, II și III la Olimpiada națională de fizică

Propunător de subiecte pentru

▪ Simularea Examenului de bacalaureat în județul Iași
▪ Concursul național de fizică PHI
▪ Concursul național și județean de fizică „Ștefan Procopiu" al elevilor români de pretutindeni
▪ Concursul de creativitate „Ștefan Procopiu”

Publicaţii

▪ Ghid de fizică „Călătorie în fascinanta lumea fizicii”, colectiv de autori, ISBN 978-973-579-311-1
▪ Ghid pentru orele de dirigenție „Ghid de călătorie prin... dirigenție”, colaborator, ISBN 978-973579-308-1
▪ Lucrare științifică publicată în domeniul specialității „Elemente de termodinamică”, autor, ISBN
978-606-520-285-6
▪ Lucrare științifică publicată în domeniul didacticii „Evaluarea. Metode de evaluare”, autor, ISBN
978-606-520-286-3
▪ Revista Consiliului Elevilor, coordonator, ISSN 2065-118X (nr.1-9), premiată la Concursul
Revistelor Școlare organizat de ISJ Iași
▪ Auxiliare didactice: Optica geometrică și Tipuri de mișcări
▪ Publicații (lecții, planificări, teste, recenzii de manuale) pe platforma e-learning a didactic.ro, ce pot
fi consultate pe portalul www.didactic.ro, la ID-ul irizamf (adeverință cu seria
7109C2DE2EA75050ASW2007, diploma cu seria 7109C2DE2EX75050XSW2007)

Articole de specialitate

▪ „Repere educaționale - Finlanda: Un sistem de învățământ în slujba elevului", ISBN 978973-186-30-9, 2008
▪ „Un profesor între profesori", ISBN 978-973-88904-7-3, 2008
▪ „Dascălul Mangeron şi școala sa", ISBN 606-520-175-8, 2008
▪ „Despre plantele de grădină", ISBN 978-973-88348-6-6, 2008

Proiecte naționale și internaționale
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▪ L'avenir de l'Europe:la richesse des traditions, Iași, 2011, Proiect Comenius
▪ Knowing me, you, us for a better chance on the european job market, Germania,
2011,Proiect Comenius
▪ Knowing me, you, us for a better chance on the european job market, Germania,
2011,Proiect Comenius
▪ Knowing me, you, us for a better chance on the european job market, România, 2010,Proiect
Comenius
▪ 9 Wanders of Europe, Spania, 2010, Proiect Grundtvig
▪ The development of skills for understanding teenager personality, Proiect Leonardo da Vinci
LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/051, Germania, 2009
▪ Proiectul Internațional Recontres de citoyens, octombrie-noiembrie 2008
▪ Coordonarea atelierului de inovare și creativitate pentru Competiția Școala MaST-TOP, Proiectul
POSDRU MaST Networking Calitate în dezvoltarea Competențelor Cheie de Matematică,
Științe și Tehnologii - 2010-2011
▪ Proiectul de cultură și participare civică Primul Vot, Universitatea Petre Andrei, Iași, 2008
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