
In proiectele educative derulate în anul şcolar 2009-2010 au fost implicati un numar important de 
elevi si profesori prin participarea la diverse activităţi educative  şcolare  şi extraşcolare. 
Diversificarea activităţilor extracurriculare a avut ca scop si atragerea elevilor într-un spaţiu 
educativ .

◄ “Copiilor le pasa, copii creează”- organizat de Clubul copiilor Roman
◄”Mărţişor”-Şcoala Horia
◄”Picături de veselie” organizat de -L.P.S. Roman
◄”Craciunul,miracol în culoare”- organizat de ISJ Olt, Colegiul Minulescu
◄“ Salvaţi Planeta Pǎmânt”- Clubul copiilor Roman 
  - 1 copil locul I
◄“ Tradiţii Pascale”- Clubul copiilor Roman-
  - 1 copil locul I 
Concursuri Judeţene:
◄“ Oul nǎzdrǎvan”- Grǎdiniţa cu Program Normal, Nr. 3 Huşi
- 3 copii diplomǎ de participare 
             Concursuri naţionale:
◄“ Datini şi obiceiuri”- Iaşi
- 1 copil diplomǎ de participare
◄“ Mama , fiinţa cea mai dragǎ’
      -  6 copii diplomǎ de participare
◄“ Mǎrţişorul românesc”
             - 1 copil locul I
◄“Carte şi culoare”
- 2 copii diplomǎ de participare
◄“ Luminǎ şi culoare”
◄“ Judeţul nostru cel frumos”
- Locul II – fotografia “ Şezǎtoare”
◄“ Vis de copil” 

- 3 copii diplomǎ de participare 

◄Participarea elevilor la programul activitatilor  educativ – preventive din cadrul proiectului „ 
SAPTAMANA NATIONALA A SIGURANTEI RUTIERE"-îndrumători înv. Biber
◄ “Fii civilizat in trafic!”- Intalniri cu invitati ai politiei locale .Dezbateri si prezentari p.p.,afise si 
pliante.
◄,,Cros de toamna”-concurs sportiv-îndrumatori prof. Ionaşcu Constantin, Măgdici Veronica
◄ Proiect cu tema-,,Fii inteligent, nu fi violent!’’- Campanie de sensibilizare a elevilor prin 
realizarea unor panouri cu fotografii ce prezinta urmari ale violentei
◄Saptamana educatiei globale- ,,Hrană pentru toţi””-proiect scolar- Concursuri,compozitii 
literare, plastice, colaje.
◄1Decembrie 1918 ,,Faurirea Romaniei Mari
◄ Proiect educativ de parteneriat-,,Noi despre noi”- Darurile naturii- Expozitie de desene si 
fotografii
◄ Cupa ,,1Decembrie”-concurs de sah si tenis de masa
◄,,Deschide usa, crestine!”- Concurs de interpretare a unor colinde romanesti si internationale la 
care participa mai multe scoli din zona Roman
◄ Datini si obiceiuri de iarna-serbare scolara-,,La tulpina bradului”- Parada de masti,spectacol de 
colinde
◄,,Si eu pot fi bun la mate!”-Concurs de matematica la care au participat elevii claselor IV-VIII
◄,,Alege! Este dreptul tau!”- Concurs si expozitie de desene
◄ ECO-Martisoare- Concurs si expozitie de martisoare confectionate din materiale reciclabile
◄,,Ce draga-mi este mama...”- Serbare pentru mame
◄ Sanatate si igiena personala-Campanii de promovare a sanatatii si igienei corporale



Vizionare de materiale
◄ Ziua Francofoniei-,,Tobele pacii”
◄,,Hai sa protejam natura!”- Amenajarea unor spatii cu flori pentru infrumusetarea scolii
◄,,Hristos a Inviat!”- Concurs si expozitie cu oua incondeiate si desene
◄ Cupa Primaverii- Concurs de fotbal pe teren redus-baieti Concurs de handbal-fete
   Clasele V-VIII
◄    9Mai- Ziua Europei- Concurs de cultura generala
◄ S.O.S.-Padurea- Activitate ecologica
◄ Sa fim vesnic copii-,,La multi ani! E ziua ta!”- Concurs de desene pe asfalt
Clasele I-VI,compuneri- clasele VII- XI.
◄ Concursuri de ciclism si alergare- 1 premiu I si premiu III - indrumator prof. Magdici 
Veronica;
               ■Invatamantul scoala de arte si meserii:
◄Concursul Judeţean “Ştiu şi aplic”- SECURITATEA ŞI  SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

        TEMA:
“ÎNFIINŢAREA  UNEI  PARCELE  CU  FLORI”

 Locul I, elevi participanţi: Fecheta I. Emanuel   cls.a X-a,  Măgdici A.Cecilia 
Viorica cls.a X-a –îndrumător prof. Neculăeş Iosif   

◄Festivalul naţional şcolar de creativitate şi inovare INOVAFEST, ediţia a II-a Roman, 7 mai 
2010:

-1 premiu I –secţiunea  Expoziţie de postere şi afişe de promovare a unităţii de învăţământ
-1 menţiune-secţiunea Produse multimedia-indrumător prof. ing. Pascal Gabriela

◄Expoziţie de mărţişoareconfecţionate din materiale refolosibile(piei şi înlocuitori de piele) în 
cadrul expoziţiei organizate cu ocazia zilelor 1-8 martie 2010
◄ Participarea la Târgul de Oferte Educaţionale,  desemnarea unei echipe de cadre didactice care 
a prezentat standul promoţional al unităţii la „Târgul liceelor – 2010” şi stabilirea de atribuţii 
pentru  fiecare membru al echipei:

oprezentarea in format electronic a şcolii;
oprezentarea exponatelor incluse în standul promoţional;
o oferirea materialelor publicitare şi promoţionale ale şcolii;
o furnizarea de informaţii suplimentare şi explicative referitoare la resursele 

materiale şi umane ale şcolii, programele sale educaţionale şi de formare, 
finalităţile acestora etc.;

◄ Plantare de pomi si flori in cadrul activitatii ,, Fiecare copil ...un pom , o floare!’’
◄Organizarea concursului “Miss Adolescenţa”cu participarea elevilor din clasele sam.
◄Schimb de bune practici-vizită de studiu la SAM Adjudeni.
◄Campanii de promovare a măsurilor în scopul sprijinirii sănătăţii, de implicare în viaţa şcolii,de 
prevenire a delicvenţei şi consumului de droguri.
◄Vizite de studiu la agenţi economici de profil din zonă şi zona Roman: S.C. CAREMIL S.A., 
S.C. SMIRODAVA-ROMAN
◄Organizarea in timpul vacantei de iarna a programelor de recuperare sustinute de cadrele 
didactice de diferite specialitati aflate in activitate in cadrul proiectului „Centrului de 
Documentare si Informare.”
◄Realizarea site-lui http://liceulnisiporesti.lx.ro şi întreţinerea site-ului 
www.nisiporesti.piczo.com sau http://nisiporesti.piczo.com – in care sunt prezentate imagini din 
activitatile scolare si extrascolare- ing. Pascal Gabriela
◄Crearea paginii scolii pe site-ul www.didactic.ro- ing. Pascal Gabriela;
◄ Mediatizarea scolii  prin pliantul scolii, revista SAM “Varsta adolescentei”
◄Participarea la activităţi din cadrul proiectului “Primăvara Europeană”


