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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului” 

Titlul lecției: Credința în primele comunități creștine 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de 

învățătură religioasă; 

2.2. Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viața 

personală și a grupurilor de apartenență, în relație cu normele civice. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciții de identificare a aspectelor comune și a celor specifice din Fericiri și din Decalog, 

precum și a modalităților de aplicare a acestora în viața cotidiană; 

o participarea la discuții despre importanța, pentru viața personală, a familiei și a comunității, 

a normelor moral-religioase legate de bine, adevăr, prietenie, sens al vieții, comportament 

autentic, cu exemplificări biblice. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Credința în primele comunități creștine - Religie ortodoxă, clasa a VII-a 

 

Definirea cerinței: 
Repartizează corect ÎNVĂȚĂTURILE ADEVĂRATE și FALSELE ÎNVĂȚĂTURI și vei 

descoperi icoana Mântuitorului Iisus Hristos împărtășind pe Sfinții Apostoli: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

ÎNVĂȚĂTURI ADEVĂRATE: 

a) „Cei care urmau învățătura Mântuitorului Iisus Hristos se adunau în catacombe sau locuri 

izolate”. 

b) „Comuniunea euharistică presupunea participarea la Cina Domnului „frângerea pâinii”, 

adică împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului”. 

c) „Anumiți creștini, prin darurile primite de la Sfântul Duh și-au îndeplinit misiunea vestirii 

Evangheliei lui Hristos”. 

d) „Mântuitorul este Capul nevăzut al Bisericii, iar noi suntem mădulare ale trupului Său”. 

e) „În Biserica primară exista o pregătire temeinică pentru cei care urmau să fie botezați”. 

f) „Biserica primară s-a întemeiat pe învățătura Sfinților Apostoli primită de la Iisus Hristos”. 

 

FALSE ÎNVĂȚĂTURI: 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Pr. Prof. Daniel ȚENEA, Liceul Tehnologic Auto - Craiova, Dolj, 2020 
2 

a) „Rugăciunile rostite în catacombe, îl îndepărtau pe om de Dumnezeu”. 

b) „Credința într-un Dumnezeu este o credință politeistă”. 

c) „Creștinii nu aveau nimic în comun”. 

d) „Sfinții Apostoli nu au întemeiat comunități creștine, ci doar au propovăduit Evanghelia”. 

e) „Biserica primară s-a întemeiat odată cu primii oameni de pe pământ”. 

f) „Membrii ai comunităților creștine erau și cei care nu fuseseră botezați „. 

 

Feedback 

Felicitări! 

„Fără credință, dar, nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de 

Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că Se face răsplătitor celor care Îl caută.” (Evrei 11, 6) 

 

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

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, învățăturile adevărate și falsele învățături despre credința în primele comunități 

creștine) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare 

adevărată sau o falsă valoare. Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, 

apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund acesteia. Dacă este o alegere corectă 

(răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând 

corect toate piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de fundal. Aici am ales o icoană cu 

Mântuitorul Iisus Hristos împărtășind pe Sfinții Apostoli. La final elevul primește un feedback! 

 

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=p8kjwy3d520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p8kjwy3d520 

 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 
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Antet – imagine personală; 

Imagine 1 – https://ziarullumina.ro/galerie/slujitori-ai-lui-dumnezeu-slujitori-ai-oamenilor-

82733.html, 23.09.2020, ora 15:08. 
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