
”Progresul se face pe seama celor 

perseverenți” (Ștefan Procopiu)

INSTANTANEE  DIN VIAȚA ȘCOLII

Zilele Școlii, ediția 2023





Dotarea Clubului 
Elevilor

Mobilier

50 scaune tapițate

3 table magnetice 

rotative

un display interactiv 

pe suport mobil 

laptop

2 imprimante



Proiectul CarteTEca
Un proiect Libris&Salvați Copiii România

Buget: 5000 lei

Dotarea bibliotecii liceului cu 330 de volume



Ziua Națională a Lecturii
(15 februarie 2022)



Proiectul
”Emoții și comunicare 

nonviolentă”

Perioada de implementare: 05.12.2022-14.04.2023

GRUP ȚINTĂ: 31 de elevi care provin din grupuri dezavantajate și sunt cazați 

în căminele liceului vor participa la activități axate pe dezvoltarea abilităților de 

comunicare și socio-emoționale; elevii primesc și un ajutor financiar pentru 

plata cazării și a cartelei de masă pentru perioada ianuarie-martie 2023. 



Perioada de valabilitate a acreditării: 

01.03.2021-31.12.2027



În perioada 01.09.2021-30.11.2022, Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui 

implementează primul proiect de mobilități în domeniul educației 

școlare cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH-000007332. 



În perioada 01.06.2022-31.08.2023, Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui 

implementează al doilea  proiect de mobilități în domeniul educației 

școlare cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059409. 



Programului ERASMUS+ - ”Schimbă vieți, deschide minți”



ErasmusDays2022 - Conferința județeană 

”Împărtășește-ne din experiența ta!” (13.10.2022)



ErasmusDays2022 - Atelierul de lucru

,,Mindfulness și starea de bine” (14.10.2022)



Balul Bobocilor (25.11.2022)

Nopți arabe la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui



Procopienii promovează voluntariatul! 



Campania de informare și conștientizare
”Spune NU bullying-ului!” (03.11-10.12.2022)



Programul ”Ne încredem în educație!”



Programul ”Școli-Ambasador ale 
Parlamentului European” (EPAS) 



Proiecte educaționale locale în parteneriat cu Biblioteca Județeană: 

”Seducţia lecturii: carte & film” (2022)

”Literatura și celelalte arte” (2022)

”Europa, valori literare și patrimoniale” (ianuarie-mai 2023)



Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE) - Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui (octombrie 2018-octombrie 2022)

Obiectivul general al proiectului PASS:

Sprijinirea elevilor de la învățământul liceal, 

filiera tehnologică, în vederea creşterii şanselor 

de reuşită în plan şcolar, personal, profesional. 



”Progresul se face pe seama celor perseverenți!”


