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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: 

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

omului, pe baza unor texte religioase; 

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

învățătură religioasă. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o analizarea atributelor Duhului Sfânt în rugăciunea „Împărate ceresc”; 

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. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Completează spațiile libere, selectând cuvântul potrivit și vei descoperi de ce biserica primară a fost 

o biserică misionară: 

 

Text cu spații goale: 

Biserica primară a fost prin excelență, o Biserică misionară, deoarece avea grijă să 

pregătească pe cei care doreau să primească Sfânta Taină a ____________. La 

început, creștinii se adunau în locuri izolate și în ____________, pe care le 

transformau în ____________, pentru a putea săvârși „frângerea ____________ 

„. Credința în primele comunități creștine s-a întemeiat pe învățătura Sfinților 

Apostoli despre viața, ____________ și Învierea lui Iisus ____________. Sfinții 

Apostoli Simon ____________ și ____________ au fost cei mai importanți în 

propovăduirea Sfintei Evanghelii a Domnului nostru Iisus Hristos. Creștinismul 

este întemeiat de Iisus Hristos. Ziua de naștere a Bisericii este la ____________ 

sau la 50 de zile de la Învierea lui Iisus Hristos, în acea zi convertindu-se 

aproximativ 3000 de oameni care, după Pogorârea Duhului Sfânt, ar fi pornit în 

____________ alături de apostoli și ar fi convertit alte popoare la 

____________. 
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Soluția: 

Botezului, catacombe, Biserici, Pâinii, moartea, Hristos, Petru, Pavel, Cinzecime, lume, Creștinism. 

 

Feedback 

Felicitări, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Credința în primele comunități creștine” și ai aflat 

care era misiunea Bisericii în acea vreme! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „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 va completa în spațiile libere cuvintele potrivite. La sfârșit 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=pjywe8w0j20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pjywe8w0j20 

 

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

Imagine 1 – https://cursarhitectura.files.wordpress.com/2014/08/c2-capela-triconca-la-

cannes.jpg, 03.09.2020, ora 17:30. 
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