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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 abilități (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. Completarea spațiilor goale, prin folosirea cuvintelor indicate, pe baza regulilor de
completare a unui text lacunar.
Designul activității de învățare online
Titlul exercițiului:
Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a VII a
Definirea cerinței:
Pornind de la cuvintele Sfintei Scripturi adresate fiecăruia dintre noi: După Sfântul Care v-a chemat
pe voi, fiți și voi înșivă sfinți în toată petrecerea vieții. Că scris este: ,,Fiți sfinți, pentru că Eu sunt
Sfânt“ (I Petru 1, 15-16), completează cu informația corectă spațiile goale din următorul text:
Textul cu spații goale:
Viața omului este cel mai de preț ____________de la Dumnezeu, prin iubirea și puterea Lui.
Astfel, El ne-a creat după chipul Său și ne cheamă pe întreg parcursul vieții să dobândim
_______________ cu El, adică viața veșnică, cu ajutorul virtuților creștine.
Se poate ajunge la asemănarea cu Dumnezeu prin ________________ sinceră, ajutată de har și
manifestată în _____________bune.
Pentru a accede la viața veșnică, pe lângă efortul personal, avem nevoie de harul Duhului Sfânt, pe
care îl putem dobândi doar cu ajutorul Bisericii, prin Sfintele ________________, când ne
______________ cu Dumnezeu.
În acest sens, un exemplu sunt sfinții, oameni ca și noi, care au ajuns la desăvârșire și asemănarea
cu Dumnezeu pentru că au trăit viața în duhul _____________ lui Hristos, ei fiind ___________
pentru noi toți.
Autor, Diac. Prof. Mihnea BĂLTEANU, Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova, 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

__________________cu Dumnezeu poate fi dobândită de toți oamenii ce răspund chemării Sale și
Îl urmează.
Asemănarea cu Dumnezeu este __________________cel mai important al vieții creștinului, care
trebuie căutat în fiecare _______________, cu ajutorul credinței, a harului și a faptelor bune.
Soluția:
Comuniunea, învățăturii, credință, Taine, modele, clipă, unim, dar, faptele, asemănarea, scopul.
Feedback
Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu” și ai
aflat cum îți poți împodobi sufletul cu virtuți morale necesare mântuirii tale!
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=paj61465k20
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=paj61465k20
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic
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Antet, https://acvila30.ro/wp-content/uploads/2016/11/Samarineanul-Milostiv_2016.jpg,
21.09.2020, ora 22,19.
Imagine https://ziarullumina.ro/amp/crearea-omului-142093.html, 24.08.2020, ora 11,05.
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