
 

 

 

 Structura planului de lecție 

Numele lecției: Istorie, egalitate și incluziune, egalitate de gen pe baza simbolurilor 

selgiucide 

Cerințe preliminare 

- hartie, 

- creion colorat,  

- rigla, 

- tabla de scris, 

- proiector de date pentru proiectarea imaginilor cu simboluri 

selgiucide. 

Obiective 
Scopul acestui curs este de a preda studenților, simbolul selgiucizilor 
și semnificația acestuia. Elevii vor putea explica steaua cu opt fețe că 
toată lumea acceptă regulile etniei în selgiucizi. 

Varsta elevilor 14-17 min 

Pași 

0-5 min - Inceput 

5-25min -  First Activity: Importance of Seljuk Symbols 

25-35 min - Drawing Symbol 

35-45 min - Second Activity: Seljuk Ethnicity in modern era 

Timp 45 minute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Workshop – Egalitate și incluziune, egalitate de gen 
Lucrați în grupuri, durează 45 de minute 

Dezvoltarea societăților nu se realizează doar industrial și tehnologic. Societățile trebuie să 

dezvolte și virtuți morale. Acest atelier include două activități principale. 

Virtutea și caracteristicile morale care ar trebui să fie găsite la indivizii din imperiul 

selgiucizi și importanța acestui simbol 

0-5 Inceput 

Simbolul lui Seljuk este reflectat pe tablă cu ajutorul proiecției. Ce părere aveți despre virtuțile de la 

capetele simbolului? 

5-25 Prima activitate - importanța simbolurilor selgiucide (lucrare în grupuri) 

20 minute (5 descriere, 15 minute comparare și discuție) 

Cuvintele Milă, Compasiune, Răbdare, Păstrarea secretului, Generozitate, Loialitate, Hallelujuah, 

Adevăr sunt scrise pe tablă, fiecare grup notează în minte semnificația acestor cuvinte. Purtătorii de 

cuvânt ai grupului iau cuvântul și își exprimă opiniile asupra subiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aceste cuvinte sunt scrise într-un colț al simbolului cu 8 colțuri al imperiului Selgiuk. Se 

explică că acestea sunt principii universale și că aceste principii vor ajuta oamenii să trăiască 

în lume într-un mod prietenos, fără război și fără probleme. 

 

25-35 minute - simbolul desenului 

 

Carton, riglă și creion colorat sunt distribuite tuturor grupelor și toate grupurile sunt 

rugate să deseneze simbolul cu 8 colțuri și să scrie regulile pe care le consideră astăzi o 

virtute. 

Întrebări: Există o diferență între regulile care erau considerate virtuți în perioada 

selgiucide și astăzi? Dacă da, specificați ce? 

 

35-45 A doua activitate - Etnia selgiucide în epoca modernă 

 

Întrebare: Au fost regulile virtuții aceleași din istoria omenirii? 

Dacă nu, cum s-a schimbat? 

Crezi că virtuțile la care ținea imperiul selgiuk sunt încă valabile? 

 
Cuvinte pentru prima activitate: 

 

Milă, 

Compasiune, 

Răbdare, 

Păstrând secretul, 

Generozitate, 

Loialitate, 

Aleluia 


