
  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLVEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Virgil POPESCU, Craiova, 2020 
1 

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Dumnezeu se face cunoscut omului” 

Titlul lecției: Iosif și frații săi - model de iertare 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

4.1. Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață; 

4.2. Formularea de soluții pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învățăturii creștine. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o lecturarea  unor  texte  biblice  referitoare  la  credința  în  Dumnezeu,  manifestată  de 

persoane  din Vechiul Testament; 

o exerciții de recunoaştere a unor persoane sau motive ale Vechiului Testament, în diferite 

picturi, sculpturi, opere literar-poetice, filme; 

o lecturarea  unor  texte  biblice  şi  literare  relevante,  pe  tema  nevoii  asumării  de  

responsabilități  în  cadrul diferitelor grupuri de apartenență. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Iosif și frații săi - model de iertare - Religie ortodoxă, clasa a V-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi de ce este importantă 

iertarea în viața oamenilor: 

 

Grupul de elemente: 

 

1. Notificare: Pentru prima data iertarea a fost folosita de către _________ 

Soluția: DUMNEZEU 

2. Notificare: Un proverb spune „a greși este omenește, a ierta este _________” 

Soluția: DUMNEZEIEȘTE 

3. Notificare: Este ușor sa spunem „te iert” dar iertarea trebuie sa vina din _________ 

Soluția: SUFLET 

4. Notificare: Iosif a fost pentru frații săi si pentru egipteni model de _________ 

Soluția: IERTARE 
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5. Notificare: Iertarea o primește cel care se căiește cu adevărat de _________ 

Soluția: GREȘELI 

6. Notificare: Porunca cea mai mare a creștinismului este _________ 

Soluția: IUBIREA 

7. Notificare: Prin iubire si iertare omul da dovada de _________ 

Soluția: BUNĂTATE 

8. Notificare: Invidia, ura, aroganța îl conduc pe om pe calea _________ 

Soluția: PIERZANIEI 

9. Notificare: Iosif datorită bunătății și-a iertat _________ 

Soluția: FRAȚII 

10. Notificare: Dumnezeu din iubire si bunătate si-a sacrificat unicul fiu pe _________ 

Soluția: IISUS HRISTOS 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=pcoz9tg7j20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pcoz9tg7j20 

 

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

 

1 Antet: https://i.ytimg.com/vi/Tq14R0Imaek/maxresdefault.jpg, 25.10.2020, ora 23:50 
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