
ZIUA EUROPEANĂ A SPORTULUI 

ȘCOLAR  

LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2,  

ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 

 

Școala Gimnazială Nr. 2 Boldești-Scăeni, a celebrat vineri, 24.09.2021, Ziua 

Europeană a Sportului Școlar, alături de cele 500 de școli implicate la nivel național și alte 

mii  de unități școlare implicate la nivel european.  

Comisia Europeană împreună cu Hungarian School Sport Federation și 

International Sport and Culture Association Danemarca au decis în urmă cu 5 ani ca 

ultima zi de vineri a lunii Septembrie să fie dedicată sărbătoririi activităților fizice în unitățile 

de învățământ din toată Europa. 

La nivel național evenimentul este promovat și organizat de către Asociația Județeană 

Sportul pentru Toți Suceava în colaborare cu colegi din Asociațiile Județene Sportul 

pentru Toți din țară. În România sunt înregistrate pe platforma ESSD la nivel național 500 de 

grădinițe, școli gimnaziale, licee, dar și organizații sportive.  

European School Sport Day este considerat un eveniment major, făcând parte din 

Săptămâna Europeană a Sportului, 23-30 septembrie, celebrată de Comisia Europeană sub 

sloganul #BEACTIVE. 

 Proiectul își propune promovarea activităților fizice și a unui stil de viață sănătos la 

nivelul unităților școlare, cu scopul de a evidenția importanța mișcării cât și dezvoltarea fizică 

armonioasă a copiilor. 

 Pentru a pregăti această zi, elevii claselor de gimnaziu au realizat afișe / postere prin 

care au evidențiat importanța sportului pentru o viață sănătoasă și echilibrată. Prin afișarea 

acestora pe holurile școlii, mesajele transmise au ajuns la toți elevii.  

Astăzi, 24 septembrie 2021, de Ziua Europeană a Sportului Școlar, pe terenul de sport 

al școlii, elevi din toate clasele au susținut demonstrații sportive de ștafete, zumba, fitball și 

multă mișcare pe fond muzical.   



Invitații prezenți la această activitate au fost  reprezentanți ai Inspectoratului Școlar 

Județean Prahova – dna. Teju Claudia și dna. Stroe-Bibescu Camelia, ai Clubului Școlar 

Sportiv Ploiești – dl. Munteanu Doru, ai Primăriei și Consiliului Local Boldești-Scăeni – dl. 

Dincă Florin, dl. Șimon Petru, dl. Costescu Tudor, sportivi de performanță –dna. Andrei 

Maria (atletism), dl. Andrei Florin (atletism), dl. Vlad Cristian (fotbal).  

 Sportivii și invitații le-au împărtășit elevilor din experiența personală, au evidențiat 

caracterul important al exercițiilor fizice, le-au recomandat elevilor să reducă timpul petrecut  

în fața dispozitivelor electronice în favoarea mișcării de orice fel și au menționat 

oportunitatea de a practica sportul de performanță prin Cluburile Școlare Sportive. 

 Evenimentul a fost organizat de dna. director Ghiță Marcela împreună cu prof. educație 

fizică Dumitra Roxana Georgiana și Pană Horia Ionuț,  în colaborare cu personalul didactic al 

Școlii Gimnaziale Nr.2, orașul Boldești-Scăeni. 

 Mulțumim tuturor celor implicați - invitați, cadre didactice, elevi, părinți! 

          Director, Prof. Ghiță Marcela 

            

          

 



       

                   

              

            



          

         

          

             



       

      

 

            

                                                                          


