PROIECT DE LECŢIE

Data: 05.03.2019
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade ”, Craiova
Clasa: a – VII-a
Profesor: VĂNCICA DIANA-MIHAELA
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Cultură Civică
Unitatea de învăţare: Dreptatea şi egalitatea
Tema lecţiei: Egalitatea şanselor şi egalitatea în faţa legii
Competenţe specifice:
1.3. Identificarea unor forme de dreptate şi de egalitate
2.5. Caracterizarea relaţiilor existente între dreptate şi egalitate în diferite contexte
3.2. Analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de
nerespectare a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa legii
Obiective operaţionale:
O1 - să identifice sensul noţiunilor de egalitate a şanselor şi egalitate în faţa legii
O2 - să definească termenii: discriminare şi prejudecată

O3 - să exemplifice situaţii de nerespectare a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa legii
Tipul lecţiei: mixtă
Strategia didactica: deductiv-inductivă
Metode şi procedee: expunerea, explicaţia, problematizarea, interogatia
Mijloace de învăţământ: manualele alternative, tabla, cretă, laptop.
Forme de organizare a elevilor: activitate individuală şi frontală
Evaluare : observarea sistematică, evaluarea individuală şi frontală
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Durata: 50 minute
Bibliografie consultată:

1.Dakmara Georgescu, Doina-Olga Ştefănescu, Cultură civică. Manual
pentru clasa a VIII – a, Editura Humanitas Educational, București,2007.
2. Maria-Liana Lăcătuş, Mihaela Penu Puşcaş, Cultură civică. Manual
pentru clasa a VIII – a,Editura Corint, București, 2008.

SCENARIUL DIDACTIC

MOMENTELE

ACTIVITATEA

LECTIEI
1. PREGĂTIREA
PENTRU

PROFESORULUI

STRATEGII DIDACTICE
ELEVILOR

Notează absenţele;

Răspund cerinţelor

METODE

MIJLOACE

Conversaţia

Pregăteşte materialele necesare desfăşurării profesorului.

ACTIVITATEA DE lecţiei.
ÎNVĂŢARE (2’)

2. VERIFICAREA

Adresează întrebări scurte pentru a verifica

CUNOŞTINŢELOR cunoştiinţele dobândite de elevi din lecţia
ANTERIOARE (6’)

Elevii răspund

Interogaţia

anterioară ,, Justiţia ca instituţie de apărare
şi de înfăptuire a dreptăţii”

3. CAPTAREA

Se face cu ajutorul unei caricaturi şi cu

Ascultă şi rǎspund la

Explicatia şi

ATENŢIEI(5’)

întrebările adresate de profesor elevilor .

întrebǎri.

conversaţia

TEMEI NOI SI A

Anunţǎ tema nouǎ: „Egalitate şanselor şi

Elevii ascultǎ şi

OBIECTIVELOR

egalitatea în faţa legii" şi obiectivele

noteazǎ titlul noii lecţii

Fişă de lucru

4.ANUNTAREA

(2’)

2

Tabla, creta

5.DIRIJAREA

Profesorul defineşte cu ajutorul elevilor şi

ÎNVǍŢǍRII(25’)

al exemplelor din viaţa cotidiană egalitatea

Elevii noteazǎ în caiete

de şanse.
Profesorul identifică, cu ajutorul elevilor şi
al unui film educativ, ce este discriminarea

Elevii rǎspund la

Expunerea,

Tabla,

şi prejudecata.

întrebǎri

explicatia

cretă

Profesorul prezintă principalele tipuri de

conversaţia

laptop

discriminări şi prejudecăţi.

problematizarea,

film

Profesorul defineşte cu ajutorul articolului
16 din Constituţia României egalitatea în
faţa legii.

Elevii noteazǎ în caiete

Profesorul, cu ajutorul elevilor, dă exemple
de situaţii în care este încălcată egalitatea
în faţa legii.
6.FIXAREA
Se realizează cu ajutorul unei fişe de lucru.
CUNOŞTINŢELOR

Elevii rezolvă fişa de
lucru

(7’)

3

Fişă de lucru

7. NOTAREA ŞI

Profesorul noteazǎ elevii şi anunţǎ ca temǎ

ANUNŢAREA

prezentarea unei situaţii întâlnite de elevi

Elevii notează pe

TEMEI PENTRU

în care nu a fost respectată egalitatea de

caiete

ACASǍ (3’)

şanse şi ce tip de discriminare este cuprins
în exemplu.
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Fişă de lucru
Nume elev: ........................................
Clasa: ...............

Povestea Alexandrei
Alexandra Dumitriu are 19 ani şi este absolventă a unei şcoli comerciale. Ea povesteşte: într-o dimineaţă am citii în ziar, la rubrica de publicitate, că
magazinul „ Universal" angajează tânăr vânzător la raionul de produse electronice. M-am prezentat pentru interviu. Directorul magazinului mi-a
spus să revin peste două zile, iar la data respectivă m-a amânat din nou. Lucrurile s-au repetat în acelaşi mod încă de două ori, fapt care m-a
determinat să cred că amânările directorului au scopul de a mă descurajă. Supărată, am discutat cu fratele meu care mi-a sugerat că directorul
preferă un bărbat pentru postul respectiv. Ne-am hotărât să verificăm această bănuială şi am stabilit ca el să se prezinte şi să solicite postul anunţat
Discuţia cu directorul a avut loc imediat, şi fratelui meu i s-a spus că poate începe lucrul chiar din ziua următoare.
Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Credeţi că acesta este un caz de discriminare? Argumentaţi.
2. De ce credeţi că a fost preferat fratele Alexandrei de către director?
3. Ce ar putea face Alexandra în aceasta situaţie?
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