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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: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. Dacă consideri că afirmația este corectă, direcționeaz-o pe 

partea stângă unde se află cuvântul ADEVĂRAT, dacă consideri că afirmația este incorectă, 

direcționeaz-o spre partea dreaptă unde se află cuvântul FALS: 

 

Afirmații adevărate: 

a) Creștinii numeau pe cei nebotezați păgâni. 

b) Catacombele erau galerii subterane care serveau primilor creștini drept refugiu și loc de 

rugăciune. 

c) Sfinții Apostoli au dat dovadă de credință, înțelepciune, curaj, totală dăruire și capacitatea de 

a se face „tuturor toate”. 

d) Creștinismul are ca fundament porunca iubirii, lăsată de Domnul Iisus Hristos. 

e) Primele comunități creștine au depășit dificultățile prin: credință, demnitate și curaj. 

 

Afirmații false: 

a) Păgânii erau oameni care se închinau lui Dumnezeu. 

b) Pliniu cel Tânăr a ajuns la concluzia că cei care oferă jertfe zeilor pot fi considerați creștini. 

c) Biserica lui Hristos nu a întâmpinat nici o dificultate la început. 

d) Creștinul se poate mântui de unul singur, fără a cere ajutorul lui Dumnezeu. 
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e) Biserica a luat naștere odată cu Naștere Domnului. 

 

Feedback 

Felicitări, ai răspuns corect! 

 

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

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. La 

sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. a final 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=pqpzx2mwa20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pqpzx2mwa20 

 

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

 

1 
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Antet – imagine personală; 

Imagine 1 - https://ziarulprahova.ro/wp-content/uploads/2018/06/29-sfintii-petru-si-

pavel_w742_h1000_q100.jpg, 03.09.2020, ora 17:30; 

3 Imagine 2 - https://doxologia.ro/viata-bisericii/sfintele-locuri/catacombele-domitillei-din-

roma, 03.09.2020, ora 19:15. 
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