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VIZIUNEA 

Școlii Gimnaziale Nr.2, orașul Boldești-Scăeni 

 

 „Construim împreună un viitor pentru noi, promovând o 

educație de calitate.” 

 

 

MISIUNEA 

„Școala Gimnazială Nr.2 Boldești-Scăeni este o școală modernă, 

deschisă către comunitate, unde fiecare copil își va găsi locul, 

unde elevii, profesorii și părinții lucrează împreună într-un 

mediu favorabil progresului. Școala noastră va fi întotdeauna o 

școală prietenoasă, va susține comunicarea, parteneriatul și va 

oferi sprijin tuturor pentru a-și pune în valoare potențialul și 

pentru a crește ca cetățeni responsabili.” 

 

 



Dintre proiectele/parteneriatele desfăşurate sau în curs de desfăşurare sunt următoarele: 
 
1.Parteneriat cu Casa de Cultură a orașului Boldești-Scăeni și Biblioteca orașului. 

2.Parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al Orașului Boldești-Scăeni. 

3.Parteneriat cu Politia locala Boldesti-Scăeni. 

4.Parteneriat cu ISU-PH. 

5.Proiect POSDRU/175/2.1/S/150026 ”Azi elev, mâine antreprenor-o carieră de succes” 

6.Proiect județean ”Educând prezentul, construim viitorul”- în colaborare cu Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

7.Protocol de colaborare cu Asociația ”RESPIRO”-București 

8. Proiect de pateneriat încheiat cu Școala Fryganiotis, Salonic GRECIA 

9 . Proiecte în colaborare cu Asociația ARESEL 

10. Proiect de parteneriat cu Liceul „Constantin Spătaru”, Leova, Republica Molova 

11. Parteneriat cu Teatrul de Păpuși Constantin Marica ”TRILBY PFA” - Ploiești. 

12. Teatrul de păpuși pentru copii DEGEȚEL 

13. Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova 

14.Scoala Varbovka, Pavlikeni, Bulgaria 

15.Teatrul „Ancuța” Ploiești 

16. Centrul Comercial Ploiești Shopping city 

17. Acord de colaborare cu Școala Gimnazială Nr.7, Galați în cadrul Proiectului 
Educațional de creație artistico-plastică ”TÂRG DE MĂRȚIȘOARE” 

18. Parteneriat ”Școala și teatrul” în colaborare cu Teatrul ambulant portabil„DAVID” 
din cadrul Asociației ”Credință, artă și cultură” 

19. Parteneriat cu Biserica ”Sfinții împărați Constantin și Elena”-Scăeni 

20. Acord de Parteneriat cu Școala Gimnazială ”Carol I”- Curtea de Argeș în vederea 
organizării și desfășurării de activități extrașcolare. 

21. Acord de Parteneriat cu ASOCIAȚIA DE-A ARHITECTURA- București în vederea 
derulării Kitului educativ   ”ȘCOLARI ÎN SIGURANȚĂ”. 

22. Acord de parteneriat cu Teatrul „TOMA CARAGIU”-Ploiești 

23. Proiect Educațional e-twining „CREATIVE CHRISTMAS CARDS”. 

24. Acord de parteneriat educațional cu Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”-Fetești în 
cadrul Simpozionului Concurs ” ȘCOALA-CENTRUL NON-VIOLENȚEI”. 

25. Acord de parteneriat cu Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși”- 
Craiova, în cadrul expoziției-concurs ”EUROPA PRIN OCHI DE COPIL”. 

26. Protocol de colaborare cu Directia Generala Anticoruptie Prahova 

27. Parteneriat cu Federatia Romana de Rugby 

28. Parteneriat cu Asociația Club Sportiv Aurora Băicoi 



Activități și proiecte desfășurate anual la nivelul școlii 
 

Activități cuprinse în programul activităților școlare și extrașcolare, 
desfășurate atât la nivelul școlii cât și în colaborare cu autoritățile locale și Casa 
de Cultură „Mihai Eminescu” Boldești-Scăeni: 
 

• Ziua Educației 

• Ziua Armatei Române 

• Ziua Națională a României 

• Ziua Culturii Naționale 

• Ziua Mărțișorului 

• Ziua Internațională a Copilului 

• Serbări școlare 

• Festivități de premiere 
 
Programe educative în colaborare cu instituții: 

 Banca Română 
 Direcția Județeană Anticorupție 
 Agenția națională împotriva traficului de personae 
 Colgate 
 Always 
 Asociația medicilor 
 Teatre 
 Asociația „Aurora” Băicoi 
 Federația română de rugby 

 
Evenimente sărbătorite la nivel local: 

• Festivalul toamnei 

• Zilele orașului Boldești-Scăeni 
 

 

  



ASOCIATIA PĂRINTILOR  
SCOALA NR.2 BOLDESTI-SCĂENI  

 A fost înființată în anul 2011, cu scopul de a spriji școala în activitățile 
școlare și extrașcolare. În ultimii ani școlari, Asociația Părinților Școala Nr.2 
Boldești-Scăeni a premiat elevii la sfârșitul anului școlar cu cărți și premii în bani 
pentru șefii de promoție, a contribuit la modernizarea bibliotecii școlare, a 
sprijinit proiectele inițiate de școală („Magia sărbătorilor de iarnă”) sau competiții 
ale elevilor școlii  („Cupa de judo Mihnea Stan”).   
 
 

 



ASOCIATIA SPORTIVĂ DOMINO  

A ȘCOLII GIMNAZIALE  NR.2 BOLDEȘTI-SCĂENI  
Asociația sportivă „DOMINO” a Școlii Gimnaziale Nr.2 Boldești-Scăeni a fost 

înființată în anul 2016 sub sloganul „Sportul pentru toți”. 

Prin intermediul asociației, elevii școlii au participat la numeroase 
competiții sportive, olimpiade școlare, sesiuni de antrenamente în colaborare cu 
alte asociații sportive. 

 

 



 

 

 

DIN PROIECTELE 

ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 2 
ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 

  



PROIECTUL „PROIECTUL „PROIECTUL „PROIECTUL „TINERI CU ATITUDINI CIVICETINERI CU ATITUDINI CIVICETINERI CU ATITUDINI CIVICETINERI CU ATITUDINI CIVICE””””    
Proiectul „Tineri cu atitudini civice”, organizat de Asociația ARES’El, finanțat 

de  Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Prahova,  și-a propus sprijinirea participării active la viața socială prin dezvoltarea unei 
atitudini civice a tinerilor din județul Prahova. 
Din  activitățile principale distingem:  Activități de informare și consiliere în școli pe tema: 
Voluntariat, Norme morale și civic; Drepturi și Îndatoriri cetățenești;  Concurs civic: „FII SMART, 
IMPLICĂ-TE!; Seminar nonformal de promovare a voluntariatului, a normelor morale și civice, a 
drepturilor și îndatoriilor cetățenești.  

• Beneficiari: 20 elevi din clasele V-VII au participat la seminare pe teme de educație 
civică, voluntariat în cadrul școlii – susținute de voluntari ARES`EL; 

• 5 elevi însoțiți de  prof. Alina Soare au participat la semniare în orașul Sinaia în perioada 
03-05 noiembrie 2017, alături de elevi de la celelalte 3 școli implicate în proiect. 
 

 



EDIS EDIS EDIS EDIS ––––    INCLUZIUNE PRIN EDUCAINCLUZIUNE PRIN EDUCAINCLUZIUNE PRIN EDUCAINCLUZIUNE PRIN EDUCAȚIE NONFORMALĂIE NONFORMALĂIE NONFORMALĂIE NONFORMALĂ    
Proiectul „Edis- incluziune prin educație nonformală”, organizat de Asociația ARES’El, 

finanțat de Consiliul  Județean  Prahova a avut ca scop stimularea interesului tinerilor cu 
oportunități reduse din județul Prahova de a participa la viața comunității sub aspectele social 
și educațional.  

Din activitățile principale se disting: Caravane nonformale de incluziune; Desfășurarea 
seminarului de incluziune, Realizarea  unei broșuri informative.  

• Beneficiari: 25 elevi din clasa a VIII-a au participat la seminare nonformare derulate în 
cadrul școlii; 

• 5 elevi însoțiți de prof. Dumitru Andreea au participat la un seminar desfășurat la 
Bușteni în perioada 06-08.10.2017. 

 

  

    



THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD ROMÂNIATHE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD ROMÂNIATHE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD ROMÂNIATHE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD ROMÂNIA    
Programul The Duke of Edinburghʹs International Award este rezultatul 

eforturilor a trei oameni de excepție – ASR Prințul Philip, Duce de Edinburgh, Kurt Hahn, 
şi Lordul John Hunt, care au hotărât să creeze un program care să reprezinte ”un set de 
abilități în arta de a fi independent”. Programul este suținut de Principesa Margareta. 

Pentru tineri, acest program este o provocare la cunoaştere personală. Fiecare 
participant are șansa de a se vedea şi de a fi văzut ca o personalitate unică. Pentru a 
ajunge la această cunoaștere, participantul va întâlni un număr de provocări a căror 
formă va fi aleasă de fiecare participant în parte sub îndrumarea unui lider sau a unui 
formator din program. Aceste provocări se regăsesc sub forma activităţilor din program. 

Școala noastră este unitate Award pentru al doilea an consecutiv, având deja o 
serie de tineri care au finalizat nivelul Bronz. 

 

    



„„„„ROMÂN PE PLAIURI MIORITICEROMÂN PE PLAIURI MIORITICEROMÂN PE PLAIURI MIORITICEROMÂN PE PLAIURI MIORITICE””””    
Școala Gimnazială Nr. 2 Boldești-Scăeni, este partener al proiectului 

coordonat de Școala Gimnazială Excelsis Ploiești, elevii școlii participând la 
activitățile acestuia cu echipa Cercetașii din Scăeni. Elevii au avut parte de 
activități deosebite: atelier de Geo-caching, exerciții de concentrare, abilități, cât și 
de drumeții. 

 
 

 
  



PROIECT CARITABIL PROIECT CARITABIL PROIECT CARITABIL PROIECT CARITABIL     
„„„„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂMAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂMAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂMAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 2016” 2016” 2016” 2016    

    

Proiectul a urmărit să aducă în familiile nevoiașe un zâmbet în pragul sărbătorilor de 
iarnă și în spiritul Crăciunului, prin oferirea de daruri, constând în alimente, îmbrăcăminte și 
jucării. 

Prima ediție a acestui proiect inițiat de școala noastră în decembrie 2016 a dezvoltat 
spiritul civic și de voluntariat în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinților, a 
reprezentanților societăților comerciale din zonă, a întregii comunități, reușind astfel, cu 
sprijinul Primăriei și Consiliului Local Boldești-Scăeni, a Casei de Cultură „Mihai Eminescu” 
Boldești-Scăeni și a Asociației Părinților Școlii Gimnaziale Nr.2 Boldești-Scăeni, să ofere pachete 
generoase cu alimente, fructe, dulciuri în casele a 25 de familii și să bucure 40 de copii cu 
îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării obținute prin donații. Banii pentru achiziționarea 
alimentelor au fost obținuți din donații și vânzarea biletelor la spectacolul realizat de elevii 
școlii noastre pentru acest scop caritabil.  

 

 



PROIECT CARITABIL PROIECT CARITABIL PROIECT CARITABIL PROIECT CARITABIL     
„„„„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂMAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂMAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂMAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 2017” 2017” 2017” 2017    

    
Rezultate ediția a II-a: 

• 35 de familii  (din care 53 de copii) au beneficiat de pachete cu alimente, dulciuri, fructe 
și haine; 

• Peste 300 elevi, părinți, membri ai comunității locale participanți la Serbarea de Crăciun 
desfășurată la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” Boldești-Scăeni; 

• 100 de elevi au câștigat premii la tombla organizată în cadrul spectacolului (obiecte 
obținute din donații: jucării, stikuri de memorie, cărți) 

• Elevii, cadrele didactice, părinții, comunitatea locală s-au implicat activ în realizarea 
proiectului. 

Toate activitățile legate de donații și sponsorizări au fost gestionate prin Asociația Părinților 
Școala Nr. 2 Boldești-Scăeni. 

    



UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIAUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIAUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIAUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA    
27 martie 27 martie 27 martie 27 martie     

Școala Gimnazială Nr. 2 a sărbătorit la Casa de Cultură a orașului, 100 de ani de 
Unirea Basarabiei cu România, 27  martie 2018. Elevii îndrumați de profesorii din 

școală,  ne-au încântat cu poezii, cântece și dansuri populare. 
 
 
 

 
  



CARAVANA CETĂCARAVANA CETĂCARAVANA CETĂCARAVANA CETĂȚENIEI ACTIVEENIEI ACTIVEENIEI ACTIVEENIEI ACTIVE    
    

Fundația Județeană pentru Tineret PH a deschis, la Școala Gimnazială Nr. 2 
Boldești-Scăeni, seria atelierelor de educație civică și participativă, cât și 
consultări cu TINErii prahoveni. 

„Caravana Cetǎţeniei Active Prahova” este un proiect inițiat de Forumul 
Tinerilor din România, reprezentat de ambasadoarea la nivel de judeţ, Ana 
Nedelcu, dezvoltat în 2017 cu susținerea Asociaţiei ROI. 

 

 

    



PROIECT INTERNAPROIECT INTERNAPROIECT INTERNAPROIECT INTERNAȚIONALIONALIONALIONAL    
„„„„STRATEGII DE PROMOVARE A CULTURII NASTRATEGII DE PROMOVARE A CULTURII NASTRATEGII DE PROMOVARE A CULTURII NASTRATEGII DE PROMOVARE A CULTURII NAȚIONALEIONALEIONALEIONALE””””    

RomâniaRomâniaRomâniaRomânia----GreciaGreciaGreciaGrecia    
 

Prin proiectul internațional „Strategii de promovare a culturii naționale” - 
Școala Gimnazială Nr.2 Boldești-Scăeni și Școala Fryganiotis, Salonic Grecia, au 
inițiat o întâlnire cu scopul derulării de activități privind promovarea culturii, 
valorilor și tradițiilor, stimularea creației culturale și artistice în România și 
Grecia; și realizarea de schimburi de experienţă şi de bune practici în şcoală, din 
două sisteme diferite de învăţământ, cel românesc şi cel grecesc. În perioada 01-
04 noiembrie 2017 a fost organizat un schimb de experiență la Școala Fryganiotis, 
Salonic, Grecia.  

 



PROTOCOL DE COLABORAREPROTOCOL DE COLABORAREPROTOCOL DE COLABORAREPROTOCOL DE COLABORARE    ÎNCHEIAT CU LICEUL ÎNCHEIAT CU LICEUL ÎNCHEIAT CU LICEUL ÎNCHEIAT CU LICEUL 
TEORETIC „CONSTANTIN SPĂTARU”,TEORETIC „CONSTANTIN SPĂTARU”,TEORETIC „CONSTANTIN SPĂTARU”,TEORETIC „CONSTANTIN SPĂTARU”,    
LEOVA, REPUBLICA MOLDOVALEOVA, REPUBLICA MOLDOVALEOVA, REPUBLICA MOLDOVALEOVA, REPUBLICA MOLDOVA    

Proiectul  are ca scop realizarea de schimburi de experiență și de bune pratici în școală, 
din două sisteme diferite de învățământ, care au în comun limba română.  
Obiectul  protocolului de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe următoarele 
direcţii: 

- Derularea de întâlniri periodice cu implicarea elevilor, cadrelor didactice și oficialităților 
orașelor partenere (prin protocolul de parteneriat între orașul Boldești-Scăeni, jud. Prahova- 
România și orașul Leova – Republica Moldova). 

- Derularea de activități de intercunoaștere instructiv-educative, cultural artistice și sportive în  
școlile partenere. 
-  Implicarea elevilor și cadrelor didactice în schimburi de experiență prin activități nonformale 
de cunoaștere a  realității concrete sociale, culturale și de timp liber în perioada vacanțelor 
școlare. 
 

 



 

1 IUNIE 1 IUNIE 1 IUNIE 1 IUNIE ––––    ZIUA INTERNAZIUA INTERNAZIUA INTERNAZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUIIONALĂ A COPILULUIIONALĂ A COPILULUIIONALĂ A COPILULUI    
2018201820182018    

Ziua de 1 iunie  este sărbătorită anual prin numeroase activități, organizate 
și desfășurate cu sprijinul primăriei Boldești – Scăeni. 

  Elevii au participat cu entuziasm,competitivitate și spirit de echipă, fiind  
recompensați cu premii. 

 

 

  



LET’S DO IT, ROMÂNIA! 
15 septembrie 2018  

Elevii și profesorii voluntari de la Școala Gimnazială Nr. 2 Boldești-Scăeni au 
ecologizat zona din jurul școlii și a pădurii. Pe lângă învățămintele legate de 
protecția mediului, reciclare și educație civică, această acțiune a fost una de 
atragere a atenției față de modul în care ne depozităm deșeurile de orice fel, 
atunci când ne plimbăm în natură.  

Sperăm ca în câțiva ani să nu mai  avem ce strânge, iar această zi să fie una 
de sărbătorire a unei comunități conștiente, curate și sănătoase. 

 

 

 



ZIUA EDUCAȚIEI 
5 octombrie 2018  

 
Ziua Educației  a fost o bucurie pentru elevii noștri, care ne-au suprins prin 

entuziasmul participării la variatele activități propuse dar mai ales prin 
implicarea, creativitatea și realizările lor. 

 

 

 

  



PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA RESPIRO 
Asociația RESPIRO  organizează proiecte adecvate vârstei, având ca scop 

final dezvoltarea sănătoasă şi echilibrată a tinerilor, din punct de vedere fizic, 
intelectual şi moral. 

Obiectivele seminariilor susținute în școli sunt adoptarea unui stil de viață 
sănătos și echilibrat, deprinderea de competențe sociale cheie, precum și 
formarea unor standarde morale înalte.  

Școala Gimnazială Nr.2 Boldești-Scăeni colaborează de peste 4 ani  cu 
Asociația RESPIRO, elevii școlii beneficiind de seminariile tematice susținute de 
voluntarii Asociției ; 5 elevi care îndeplinesc anumite criterii (privind progresul la 
învățătură și purtare) beneficiză de o săptămână în tabăra Respiro la un preț 
modic, iar cadrele didactice implicate participă anual la  activitățile  Convenției 
Profesorilor Respiro. 

 



ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE 
 

Școala Gimnazială Nr. 2 Boldești-Scăeni, în parteneriat cu Școala Gimnazială 
„Radu Tudoran”, comuna Blejoi – structura Ploieștiori au sărbătorit ”Ziua 
europeană a limbilor străine”  (26 Septembrie 2018) prin activități care au avut ca 
temă importanța acestei zile (dezbateri, expoziție și prezentare de proiecte), în 
sensul aprecierii celorlalte culturi europene cât și importanța cinstirii propriei 
identități culturale. 

 

 

 



„COPIL CA TINE SUNT ȘI EU, 
ȘI-MI PLACE SĂ MĂ JOC ȘI MIE!” 

 
Proiectul de parteneriat educațional organizat de școala noastră, în 

colaborare cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Ploiești, Școala 
Gimnazială  sat Ploieștiori și Școala Gimnazială „Carol I” Plopeni și-a început 
prima activitate sărbătorind Ziua Sportului Școlar, prin sesiuni de dezbatere a 
elevilor din ciclul gimnazial, despre importanța sportului și a mișcării în viața 
elevilor, cât și a unei alimentații sănătoase dar și prin fash-mob-uri, ștafete și 
activități sportive pentru elevii din ciclul primar. 

 
  



PROIECT INTERNAPROIECT INTERNAPROIECT INTERNAPROIECT INTERNAȚIONALIONALIONALIONAL    
„EDUCA„EDUCA„EDUCA„EDUCAȚIE INTERCUIE INTERCUIE INTERCUIE INTERCULTURALĂ LTURALĂ LTURALĂ LTURALĂ ––––    RESPECT PENTRU CULTURARESPECT PENTRU CULTURARESPECT PENTRU CULTURARESPECT PENTRU CULTURA    

ȘI TRADII TRADII TRADII TRADIȚIILE POPOARELOR”IILE POPOARELOR”IILE POPOARELOR”IILE POPOARELOR”    2018201820182018----2020202020202020    
semnat în data de 25 mai 2018 la Cernăuţi între Gimnaziul nr.6 „Alexandru cel Bun”, 
reprezentat de prof. Ion Ignat şi C.N. ”Ion luca Caragiale” Ploieşti, reprezentat de prof. Niţă 

Eugen, în conformitate cu strategia de dezvoltare profesională a  Direcţiei de învăţământ a 
Consiliului orăşenesc Cernăuţi, reprezentat de prof. Martyniuk Serghiy şi Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Prahova, reprezentat de prof. Nicolae Angelescu. 

Obiectivele proiectului: 
1. Promovarea dimensiunii europene în educaţie prin activităţi de cooperare între instituţii 

locale şi regionale cu rol în cultură şi educaţie; 
2. Sprijinirea participării elevilor şi profesorilor la evenimente culturale internaţionale, în 

special în Ucraina şi România; 
3. Dezvoltarea şi promovarea unor instrumente privind cooperarea sustenabilă şi educaţia 

interculturală şi pentru valori europene. 
 

    



PROIECT INTERNAPROIECT INTERNAPROIECT INTERNAPROIECT INTERNAȚIONALIONALIONALIONAL    
„EDUCA„EDUCA„EDUCA„EDUCAȚIE IE IE IE INTERCULTURALĂ INTERCULTURALĂ INTERCULTURALĂ INTERCULTURALĂ ––––    RESPECT PENTRU CULRESPECT PENTRU CULRESPECT PENTRU CULRESPECT PENTRU CULTURATURATURATURA    ȘI TRADII TRADII TRADII TRADIȚIILE POPOARELOR”IILE POPOARELOR”IILE POPOARELOR”IILE POPOARELOR”        
PROIECT DE PARTENERIAT CU COMPLEXUL INSTRUCTIV EDUCATIV PRIPRUTIE,UCRAINAPROIECT DE PARTENERIAT CU COMPLEXUL INSTRUCTIV EDUCATIV PRIPRUTIE,UCRAINAPROIECT DE PARTENERIAT CU COMPLEXUL INSTRUCTIV EDUCATIV PRIPRUTIE,UCRAINAPROIECT DE PARTENERIAT CU COMPLEXUL INSTRUCTIV EDUCATIV PRIPRUTIE,UCRAINA    

Pe 16.11.2018, într-un cadru festiv, la Gimnaziul Nr. 6 „Alexandru cel Bun”, 
Cernăuți, s-a încheiat parteneriatul dintre școala noastră și Complexul Instructiv 
Educativ Priprutie, regiunea Noua Suliță, Ucraina. 

Activităţile principale ale proiectului sunt: 
1. Participarea la spectacole în Ucraina şi România; 
2. Schimburi de bune practici; 
3. Creaţii artistice de promovare a culturii şi tradiţiilor româneşti; 
4. Activităţi de diseminare şi valorizare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Broșură realizată de: 

Director: prof. Marcela Ghiță 

Coordonator proiecte și programe educative: prof. Andreea Dumitru 


