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Liceul ”Ștefan Procopiu” 
50 de ani de activitate în educație



POSTERE PENTRU POPULARIZAREA 
 ACTIVITĂȚILOR



CONCURSUL DE FIZICĂ
”ȘTEFAN PROCOPIU”

(18.01.2022)



Concurs de cultură generală
 

”Viața și activitatea
savantului Ștefan Procopiu”

 



CONCURSUL DE MATEMATICĂ
”ZILELE LICEULUI” (19.01.2022)



Concursul de fotografii 

”Satul vasluian”
 (promovarea patrimoniului

natural și cultural)

118 elevi participanți
O colecție de circa  270 de fotografii 

25 de profesori coordonatori 

Cele mai active clase: clasa a XI-a E (16 elevi),
clasa a XII-a E (13 elevi), clasa a X-a D (12 elevi),

clasele a IX-a C și a IX-a E (8 elevi). 



Valorile procopienilor



Perseverența - 
un pas spre reușită!

21 activități – 450 elevi – 19 profesori
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”Progresul se face pe seama celor perseverenți!” 
(Ștefan Procopiu)
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CONCURSUL DE POSTERE 
”ȘTEFAN PROCOPIU”



Seminarul
 ”Împărtășește-ne din experiența ta!” (19.01.2022)
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Concursul de creație literară 
 Imnul procopienilor

Dragomanu Ștefania Ilinca       
 Fiodor Bianca Maria      

 Evu Rebeca       Joc Georgiana
 

                   Maxim Antonio VaLentin               
Nițanu Denisa              Vicol Vlad

Clasa a XII-a D
 
 Maxim Raluca,  clasa a IX-a C



UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
CONCURS -CLASA A X-A E

”Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi și la durere.

Unde-s doi, puterea crește
Și dușmanul nu sporește!”

(Vasile Alecsandri, Hora Unirii)



”RESPECT domnule profesor doctor Ștefan Procopiu” 
 Exercițiu de imaginație



FESTIVITATEA DE PREMIERE (20.01.2022)

Invitați:
 

ing. Vasile Pavăl, primarul Municipiului Vaslui
Cătălin Mândru, viceprimar al Municipiului

Vaslui
Lucian Braniște, viceprimar al Municipiului

Vaslui
Toma Pavel,  Inspector școlar pentru

management instituțional
Adina Mihalache, consilier superior - Primăria

Municipiului Vaslui
Geanina Tofan, purtător de cuvânt - Primăria

Municipiului Vaslui
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Elevii care s-au remarcat la concursurile și activitățile
extrașcolare  și profesorii coordonatori au primit

plachete și cărți din partea Primăriei Municipiului Vaslui. 

”Progresul se face pe seama celor perseverenți” (Ștefan Procopiu)



Elevii care s-au remarcat la concursurile
organizate cu prilejul Zilelor Liceului  au

primit diplome și  premii în bani asigurate de 
Asociația Procopienii. 



”Progresul se face pe seama celor perseverenți!”
 (Ștefan Procopiu)


