COMUNICAT

Pentru anul școlar 2022-2023, vă facem următoarea propunere de funcționare
a grupelor de studiu, în cadrul Centrului Județean de Excelență Vaslui, în
conformitate cu legislația in vigoare și normele didactice aprobate (respectiv 4 norme
didactice!).
Vom avea un total de 40 de grupe, repartizate pe disciplinele care au avut
activitate și în anii trecuți:
Limba și literatura română: 7 grupe + 1 grupă de Limba latină




Vaslui: 3 grupe Limba și literatura română + 1 grupă Limba latină
Bârlad: 2 grupe
Huși: 2 grupe

Matematică: 8 grupe





Vaslui: 3 grupe
Bârlad: 2 grupe
Huși: 2 grupe
Negrești: 1 grupă

Limbi moderne:
Engleză - 6 grupe




Vaslui: 2 grupe
Bârlad: 2 grupe
Huși: 2 grupe

Franceză - 3 grupe




Vaslui: 1 grupă
Bârlad: 1 grupă
Huși: 1 grupă

Fizică - Chimie: 5 grupe


Bârlad: 1 grupă fizică + 1 grupa astrofizică
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Chimie: 3 grupe




Vaslui: 1 grupă
Bârlad: 1 grupă
Huși : 1 grupă

Geografie: 4 grupe




Vaslui: 1 grupa
Bârlad: 2 grupe
Huși : 1 grupă

Biologie: 4 grupe




Vaslui: 2 grupe
Bârlad: 1 grupă
Huși: 1 grupă

Robotică - 2 grupe



Vaslui: 1 grupă
Bârlad: 1 grupă

Facem mențiunea că grupele finanțate de fundația “Nouă ne pasă”, respectiv 10
grupe de informatică și 7 grupe de fizică, vor activa și în cadrul CEx, fapt pentru care
vom încheia contracte cu profesorii înafara perioadei în care activează în programul
“Hai la olimpiadă”, precum și în perioadele de pregătire intensă de dinaintea
competițiilor importante.
Dimensiunea grupelor va fi de 8-15 elevi.
În perioada 15-23 septembrie 2022, invităm profesorii să se înscrie pentru a face
parte din echipa Centrului Județean de Excelență Vaslui. Va urma procedura de
selecție a elevilor, la baza căreia va sta un formular de înscriere ce va fi lansat în
cursul săptămânii viitoare.
***
Asigurarea continuității și promovarea reînnoirii societății prin identificarea,
respectarea și cultivarea factorului național, aceasta este misiunea esențială a
educației promovate de Centrul Județean de Excelență Vaslui, în dubla sa funcție
socială și inovativă: școala excelenței este, de fapt, locul în care moștenirea culturală
și științifică poate să fie transmisă și perpetuată și unde, în același timp, se pregătește
reînnoirea prin formarea atitudinilor și aptitudinilor necesare celor mai buni dintre cei
mai buni elevi pentru a participa la schimbare, a o adapta realităților noastre și a o
stăpâni, în vederea perfecționării.
Domnilor profesori, dacă susțineți educația riguroasă și inovarea, dacă aveți
experiență în antrenarea elevilor capabili de performanță și dacă aveți încredere în
forța dumneavoastră de muncă, dacă sunteți creativi, dinamici și stăpâni pe disciplina
dumneavoastră, dacă aveți un orizont deschis către interdisciplinaritate și cultura
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adevărată, vă invităm să deveniți membri ai echipei Centrului Județean de Excelență
Vaslui, începând cu anul școlar 2022-2023!
Pentru a vă înscrie, trebuie să completați formularul de înscriere alăturat, la care
veți atașa o scrisoare de intenție!
În Scrisoarea de intenție, veți preciza rezultatele notabile din ultimii 5 ani în
pregătirea elevilor capabili de performanță (distincții obținute la olimpiade și concursuri
de talia olimpiadelor).
Perioada de înscriere (de expediere online a formularului) este 15-23
septembrie 2022.
https://forms.gle/QD2qkRm1V8geLNzL8

Director,
Centrul Județean de Excelență Vaslui,
prof. Gabriela Plăcintă
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