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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE
PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE
Clasa: a VII-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: „Dumnezeu Se face cunoscut omului”
Titlul lecției: Lucrarea Duhului Sfânt în lume
Timp de lucru: 10 minute
Competențe specifice vizate:
1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și în devenirea spirituală a
omului, pe baza unor texte religioase;
1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate.
Competențe derivate, în plan cognitiv (C1) și al formării de abilități (C2):
C1. Utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie, în prezentarea mesajului
pe care îl are rugăciunea „Împărate ceresc” ;
C2. Completarea spațiilor goale, prin folosirea cuvintelor indicate, pe baza regulilor de
completare a unui text lacunar.
Designul activității de învățare online
Titlul exercițiului:
Lucrarea Duhului Sfânt în lume - Religie ortodoxă, clasa a VII-a
Definirea cerinței:
Ascultă cântarea rugăciunii „Împărate ceresc” .
Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor,
mesajul acestei rugăciuni.
Textul cu spații goale:
Rugăciunea „Împărate ceresc” este adresată celei de-a __________Persoane a
Sfintei ____________.
„Împărate ceresc __________, Duhul ____________, Care _________ ești și pe
toate le ____________, Vistierul ___________ și Dătătorule de ___________,
vino și te ___________ întru noi și ne ___________ pe noi de toată __________
și ____________, Bunule, _____________ noastre. Amin. ”
Soluția:
doua, Treimi, Mângâietorule, Adevărului, pretutindenea, plinești, bunătăților, viață, sălășluiește,
curățește, întinăciunea, mântuiește, sufletele
Feedback
Foarte bine! Ți-ai reamintit conținutul acestei rugăciuni.

Autor, Prof. Oana-Serena GEORGESCU, Liceul Teoretic” Independența” Calafat, 2020

1

MITROPOLIA OLTENIEI
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ

FACULTATEA DE TEOLOGIE
ORTODOXĂ DIN CRAIOVA

PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020

Se rostește foarte des în Biserica și introduce orice altă rugăciune, pentru că orice rugăciune
adevărată se face în suflarea Duhului.
Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online:
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații goale”.
Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o
variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc.
Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri.
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=p43r49p1n20
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p43r49p1n20
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic
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Videoclip https://www.youtube.com/watch?v=UC6SR3kUifM la 31.08.2020, ora 17.50
Imagine creată
https://www.google.ro/search?sa=G&hl=en&tbs=simg:CAQSpQIJ4iTHpxzD1FsamQILELC
MpwgaYgpgCAMSKLoXgQy5Fu0LqherF7gWvRe-FEWwS3xKJQ47CmiKfch1S3pKespoCkaMFFXcionojwVy467KtUDwk6FX8Sp7ew8uLIE2u3CvhLBqNj_16jGbf3ejQ3xrIjTMyAEDAsQjq7CBoKCggIARIEow3UvAwLEJ3twQkakQEKIwoQcGxhY2Ugb2Ygd29yc2hpcNqliPYDCwo
JL20vMDJudmp4ChoKCHJlbGlnaW9u2qWI9gMKCggvbS8wNmJ2cAoUCgNhcnTapYj2A
wkKBy9tLzBqancKFwoFY2xvY2vapYj2AwoKCC9tLzAxeDN6Ch8KDGFyY2hpdGVjdHV
yZdqliPYDCwoJL20vMDNuZm1xDA,isz:m&q=place+of+worship&tbm=isch&ved=2ahUK
EwiF0tfmvsXrAhWtl4sKHZzlDY8Q2A4oAnoECBIQMQ&biw=1517&bih=675
la
31.08.2020, ora 18.05.
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