
   
 

   
 

   
 
 
 
 
 

 

         Loialitate 
         Performanță 
         Seriozitate 
                  
       Liceul, în ochii mei, este simbolul tinereţii şi mi-am demonstrat 
asta în fiecare zi când am intrat pe uşa Liceului cu Program Sportiv. 
În aceşti patru ani, LPS mi-a inspirat un sentiment de invincibilitate, 
simţeam ca sunt capabil să realizez orice îmi propun indiferent de 
dificultate şi despre asta este vorba în această “a doua casă”. Pe lângă 
cunostinţele pe care le acumulezi, te îmbogăţeşti în experienţe şi 
înveţi ce înseamnă dedicarea, performanţa şi profesionalismul.      
Cosmin Stoica - clasa a XII-a A.

 

 
  Pentru mine, LPS-ul a fost o a doua familie!  Să fac parte din această colectivitate a 
fost o plăcere, o experiență de neuitat, în care am avut parte doar de oameni minunați. 
În decursul a celor patru ani de liceu, profesorii m-au învățat lucruri folositoare în 
viață, devenindu-mi modele.  
LPS-ul este una dintre experiențele mele preferate, un loc pe care îl voi păstra 
întotdeauna in inima mea!                                                                            
Vlase Violeta – clasa a XII-a A             
                                                       
 



   
 

   
 

      Liceul cu Program Sportiv mi-a dat  oportunitatea de a avea timp să-mi urmez visul de a deveni o sportivă de performanță. 
Acest liceu le ofera elevilor un orar care le permite să-și desfășoare orele de antrenament si profesoridedicați care îi susțin pe 
elevi in activitățile lor sportive, educative și extrașcolare.                                                                                                                                                                                                            
Șușu Teodora Elenys-clasa a X-a A 

                                                                      
 
Cand spui Liceul cu Program Sportiv , spui muncă, talent, antrenamente, cantonamente, dar mai presus de toate rosteşti 
PERFORMANŢĂ, atât în mediul sportiv, cât şi în cel educativ și artistic. 
        Este un liceu atât competiţional, cât şi educativ, cu spirit de echipă şi vrednic să participe la diverse activităţi precum: 
Concursuri Mondiale, Europene, Naționale, STEV, Balul Bobocilor, BOVIE ,Olimpiade Şcolare etc.  
 
Iată 10 motive pentru care merită să faci sport și să devii elevul nostru: 

1. sportul îți oferă încredere de sine , o componentă atât de importantă și definitorie în formarea tinerilor, precum și 
respectul față de tine însuți și colegi. 

2. sportul îți crește speranța de viață pentru că aduce beneficii întregului organism 
3. sportul te pastreză în formă fizică si psihică.   
4.  sportul îți creeaza o atitudine pozitivă asupra vieții. 
5. sportul îți aduce un 'boost' de energie, mai ales pentru a face față provocărilor stilului de viață modern. 
6. sportul ajută la îmbunătățirea funcțiilor cognitive. 
7. sportul conferă un puternic efect socializator. 
8.  sportul reduce semnificativ depresia si anxietatea. 
9.  sportul este foarte accesibil. 
10.  sportul este pentru toate vârstele.                                                                Prof. Ilie Ionela si Agrigoroaiei Ionel 

 
 
 

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2020-2021 
2 clase a V-a -45 locuri 

( cursurile se desfăşoară dimineaţa) 

3 clase a IX-a – 86 locuri 
Sporturi:  rugby, handball, judo, atletism,handbal fete şi băieţi, fotbal, baschet băieţi 

 
  Dacă doriţi să fiţi sportivi de performanţă sau să fiţi creativi , LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, 
FOCŞANI este cea mai bună alegere, pentru că NOI reprezentăm VIITORUL! 


