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Vizionare film tematic 
 

      De la frageda vârsta de doi ani,o fetita 
după ce are un accident, în care își pierde 
vederea și auzul și pe care o cheamă Ela, 
o va aștepta o viata foarte grea și trăiește 
în dificultăți. Într-o zi, întâlnește un 
profesor specializat în a ajuta persoanele 
cu acest handicap (surdo-muti) și o 
transforma într-o persoana care recapătă 
gustul de a trai.”lumea mea” este un film 
regizat de Uğur Yücel și Beren Saat, 
regizori cu renume și în India.profesorul 
reuseste cu aceasta tânără sa o ajute sa fie 
independenta ,în ciuda handicapului pe 
care îl are. 
 



Obiective: 
- Descoperirea 
respectul fata de 
oameni 
- Intelegerea tolerantei 
-Asimilarea valorilor: 
tenacitate, 
perseverenta 



Codul bunelor maniere astăzi 
 Scopul: Formarea unor reguli de bază privind 

buna purtare 

 Obiective: 
  a. Respectarea persoanelor din jur aplicând 
cele învățate din   
     ,,Codul bunelor maniere”; 
  b. Adaptarea și integrarea într-o societate în 
care există rigori și  
      conduită; 
  c. Dezvoltarea respectului faţă de colegi și 
profesori; 
 





Activitate de recondiționare a manualelor 
din biblioteca școlii 

 



Jocuri in lb. engleza:”Who wants to be a 
millionaire”, You’ll be the judge”, “Pictionary”, 
“Pass the bomb” 

Scop  

recreativ, amuzant, 

 educativ 

Obiectiv: 

dezvoltarea spiritului  

de echipa si  

cel competitional 





Obiceiuri și tradiții Nord-Dobrogene  

 Obiectivele : 

 recunoasterea obiceiurilor specifice zonei 

 identificarea produselor din aluat caracteristice 
traditiilor si obiceiurilor din zona 

 Descrierea activităţii: 
-elevii au preparat aluatul si apoi l-au modelat in 

formele si modelele specifice. 

-au copt produsele si le-au comparat cu cele aratate la 
inceputul activitatii. 

 





Vizionare film tematic 
Bazat pe romanul autobiografic omonim al lui Francois 

Begaudeau şi câştigător al Premiului Palm d’Or la 
Festivalul de la Cannes, filmul prezintă un an din 

cariera tânărului profesor de limba şi literatura 
franceză, Francois (interpretat de Francois 

Begaudeau), care predă elevilor de 14 ani, la o 
şcoala publică de cartier din Paris, populată 
majoritar de imigranţi. Printre ei se numără 
inteligentul Wei – un imigrant chinez timid, 
Souleymane – un băiat turbulent din Mali, 

guralivele şi intrigantele Louise şi Esmeralda, 
isteaţa şi morocănoasa negresă Khoumba şi Carl – 
un copil din Caraibe, care a fost exmatriculat de la 

şcoala la care studiase înainte.  
Cu stilul lui franc şi extravagant, Francois îşi ia adeseori 

prin surprindere elevii, dar atunci când aceştia îi 
pun la grea încercare calităţile de dascăl, 

principiile lui sunt supuse unor dileme morale. 
 



Sa privim lumea cu 
alti ochi ! 




