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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: 

Asociați corect mesajele din texte cu imaginile corespunzătoare și veți descoperi evenimente din 

Biserica Primară: 

 

Definirea perechilor: 

 

Primele comunități creștine foloseau 

catacombele pentru săvârșirea Sfintei Euharistii 

și pentru slujbele de înmormântare și de 

pomenire. 
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 „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată 

inima ta și din tot sufletul tău și din toată 

puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe 

aproapele tău ca pe tine însuți.” (Luca 10, 27) 

 
  

 

Primul martir al Bisericii a fost Sfântul 

Arhidiacon Ștefan, el urmând exemplul 

Mântuitorului Iisus Hristos, i-a iertat pe cei care 

l-au prigonit: „Doamne, nu le socoti lor păcatul 

acesta!” (Faptele Apostolilor 7, 60). 

 
 

„Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți 

împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, 

s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine 

repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și 

li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au 

șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de 

Duhul Sfânt.” (Fapte 2, 1-4) 

 

 

 
 

 

 „Și în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în 

templu și, frângând pâinea în casă, luau 

împreună hrana întru bucurie și întru curăția 

inimii. Lăudând pe Dumnezeu și având har la 

tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii 

pe cei ce se mântuiau.” (Faptele Apostolilor 2, 

41-47) 

 

 
 

 „Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin 

credința în Hristos Iisus. Căci, câți în Hristos v-

ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai 

este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici 

liber; nu mai este parte bărbătească și parte 

femeiască, pentru că voi toți una sunteți în 

Hristos Iisus.” (Galateni 3, 26-28)  
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Hristos Însuși instituie colegiul celor 

doisprezece apostoli, ca însuși modelul Bisericii, 

ca o structură care garantează continuitatea ei 

istorică și identitatea ei de „trup tainic” al lui 

Hristos. Biserica, prin toate aspectele majore ale 

vieții ei, este în succesiune apostolică prin Taina 

Hirotoniei întru Episcop.  

 

Feedback 

Felicitări, ai găsit varianta corectă! 

Și nu uita că numai prin credință putem ajunge la desăvârșire! 

 

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

corespondența”. Elevul caută perechile potrivite și le lipește atent. Perechile lipite corect se vor 

înverzi, iar dacă nu sunt potrivite se vor înroși. 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=pw4sgspbt20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pw4sgspbt20 

 

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

 

1 

2 

 

Antet – imagine personală; 

Imagine 1 – https://mamaplus.md/sites/default/files/styles/none/public/2019-09/botez-

1280x720_0.jpg?itok=f31v60qa, 21.09.2020, ora 14:05; 

3 Imagine 2 - https://media.monitorulsv.ro/poze/2016/03/05/411651maxim.jpg, 21.09.2020, ora 

13:00; 

4 Imagine 3 – https://www.ziuaconstanta.ro/images/stories/2018/12/28/sfantul-apostol-

stefan.JPG, 21.09.2020, ora 13:05; 

5 Imagine 4 – http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2012/06/pogorarea-duhului-

sfant.jpg, la 21.09.2020, ora 13:05; 

6 Imagine 5 – 

https://spzh.news/mediafiles/6heoDO/thumbs/P6eVDM_5e9736e751d975_98341788-tmb-

720x411xfill.jpg, 21.09.2020, ora 13:25; 

7 Imagine 6 – https://mamaplus.md/sites/default/files/styles/none/public/2019-09/botez-

1280x720_0.jpg?itok=f31v60qa,%20 https://str.crestin-

ortodox.ro/foto/676/67560_catacombele-romane-9.jpg, 21.09.2020, ora 12:31; 

8 Imagine 7 – http://mitropoliabasarabiei.md/sites/default/files/Hirotonie-PS-Veniamin-

12.x71918.jpg, la 21.09.2020, ora 14:20. 
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