
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” SLATINA 



26 SEPTEMBRIE 2013 

ZIUA EUROPEANĂ A 

LIMBILOR STRĂINE 



Z.E.L. 2013 

Activităţile din cadrul Z.E.L. 2013 au fost organizate 
sub genericul “SERILE DE SIDEF”.  

 

Tematica ZEL 2013 a fost “Copilăria/ Childhood/ 
Enfance”. 

 

SCOPUL 

AceasTă activitate cultural-artistică are drept scop 
cultivarea simţului artistic, a interesului pentru 
lectură, în general, şi pentru poezie, în special, 
precum şi promovarea  poeziei româneşti şi 
universale prin organizarea de recitaluri de poezie, 
muzică şi dans. 

 



Z.E.L. 2013 

Barbie şi Unicornul 

Desen realizat de  

Marcu Costina, cls. VIIIC 



Z.E.L. 2013 

DESCRIERE: 

 

 Recitalurile de poezie se organizează conform unui calendar stabilit 
pentru fiecare an şcolar; 

 Elevii şi actorii amatori, membri ai Societăţii Culturale „Eugen Ionescu” 
şi/sau de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt, vor recita poezii din literatura 
universală; 

 Recitalurile de poezie se desfăşoară conform tematicii propuse în 
Calendar; 

 Le nivelul şcolii se vor desemna responsabilii cu organizarea fiecărui 
recital de poezie; 

 Profesorii responsabili vor alege elevii care vor participa la pregătirea 
recitalului; 

 Profesorii şi elevii responsabili se vor informa despre tema propusă, vor 
căuta informaţii despre poeţii aleşi pentru recitalul de poezie respectiv 
şi vor prezenta aceste informaţii celor prezenţi la recital; 

 Prezentarea informaţiilor se poate face sub diverse forme: prezentări 
PowerPoint, pliante, flyere, dosare tematice, panouri, etc.; 

 Echipa responsabilă cu organizarea recitalului de poezie va alege forma 
sub care se vor prezenta aceste informaţii auditoriului. 
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Desen realizat de Stroe Andreea, cls. VIIIC 



LOCUL/ ORA DENUMIREA 

ACTIVITATII 

CLASA/  

NR. ELEVI 

PROFESOR/ 

SPECIALITATEA 

Scoala 

Gimnaziala 

“Eugen Ionescu” 

Slatina 

9:00- 10:00 

Concurs de 

recitari in limba 

engleza 

VA, VC 

51 elevi 

Prof. Limba engleza 

Mihaela BĂRBUIA 

Scoala 

Gimnaziala 

“Eugen Ionescu” 

Slatina15:00- 

16:00 

Concurs de 

recitari in limba 

engleza 

VIIB, VIID 

57 elevi 

Prof. Limba engleza 

Ioana DAN 

Scoala 

Gimnaziala 

“Eugen Ionescu” 

Slatina14:00- 

15:00 

Concurs de 

recitari in limba 

franceza 

VIIIA, VIIIB Prof. Limba franceza 

Emilia ANDREI 
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