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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Dumnezeu Se descoperă omului” 

Titlul lecţiei: Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

Competenţe specifice vizate: 

     1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii şi în devenirea spirituală a 

omului, pe baza unor texte religioase; 

     1.3. Analizarea unu imesaj moral-religios, comunicat în forme variate. 

Competențe derivate, în plan cognitiv (C1) și al formării de atitudini (C2): 

     C1. Utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie referitoare la viaţa 

omului, chipul și asemănarea lui Dumnezeu și aspectele necesare sfințeniei omului; 

     C2. Selectarea din experiența proprie a câtorva aspecte necesare omului pentru a ajunge la 

asemănarea cu Dumnezeu. 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a VII a  

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

Biserica este locul unde creștinii pot dobândi prin sfintele slujbe harul Duhului Sfânt, care duce la 

cunoașterea lui Dumnezeu. 

Trebuie să dobândim pe parcursul vieții virtuți creștine, iar cea mai mare și importantă virtute este 

iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele nostru. 

Dobândirea vieții veșnice se realizează în timpul petrecut pe pământ, prin alegere liberă. 

Fericirea înseamnă împlinirea spirituală prin comuniunea cu Dumnezeu. 

Creșterea spirituală are la bază iubirea, cea mai mare dintre virtuți. 

 

Afirmații false: 

Pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, omul are nevoie doar de credință și de a urma 

cuvintele Sfintei Scripuri, fără a fi nevoie de fapte bune. 

Nu toți oamenii pot ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, doar cei aleși pentru acest scop. 
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Viața omului pe pământ nu a fost lăsată de Dumnezeu ca un prilej de creștere și împlinire spirituală, 

ci pentru a fi trăită oricum. 

Ne considerăm fericiți atunci când avem tot ce ne dorim din punct de vedere material în viață. 

Este suficient că am devenit creștini prin harul primit la Botez, am ajuns astfel la asemănarea cu 

Dumnezeu. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ţi-ai însuşit  noţiunile despre viața omului și chemarea spre asemănarea cu Dumnezeu.  

Să nu uiţi că Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. (Sfântul Atanasie cel 

Mare). 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Adevărat-Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

La final elevul primește o apreciere. 

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată  în două 

variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link: 

Link web: https://learningapps.org/display?v=pebfkhkwk20  

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pebfkhkwk20   

 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 

 

1. Imagine  –   https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/act-afla-biblia-biblie-1112048/, 

24.08.2020, ora12,20. 
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