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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VIII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Valori creștine în viața omului” 

Titlul lecției: Libertate şi responsabilitate în viață 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Compararea modului în care un mesaj religios poate fi exprimat prin forme de comunicare 

diferite; 

2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în viața 

personală și socială. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o analiza unor atitudini și comportamente manifestate, analiza unor exemple de de respectare 

sau încălcare a normelor religios-morale și a importanței modelelor în viața personală și a 

comunității; 

o dezbaterea privind modalitățile de aplicare în viața cotidiană a diferitelor valori moral-

religioase; 

o utilizarea noilor tehnologii informatice și a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare-învățare pentru ilustrarea temei Pilda întoarcerii fiului risipitor, pentru căutarea de 

informații, pentru documentarea pe tema respectivă. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Libertate şi responsabilitate în viață - Religie ortodoxă, clasa a VIII-a 

 

Definirea cerinței: 

Pilda întoarcerii fiului risipitor are ca temă căința și întoarcerea omului la dreapta credință, nefiind 

niciodată târziu să te întorci la Dumnezeu. „Nimeni nu este cu adevărat liber decât acela care 

trăiește în Hristos” (Sfântul Ioan Gură de Aur). Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, 

pe baza informațiilor primite de la profesor, cât de importantă este înțelegerea corectă a libertății în 

viața cotidiană. Pentru ați îmbogăți cunoștințele vizionează filmul „Pilda fiului risipitor, pe 

înțelesul copiilor”: 

 

Textul cu spații goale: 

Sinonimul cuvântului pildă este__________, care este o ________ cu un conținut 

moral. Cel mai de preț dar pe care Dumnezeu l-a dat omului ca dar este ________, 

Dumnezeu a iubit atât de mult omul încât i-a dat ___________necondiționată, de 

la începutul creației înzestrându-l cu voință, rațiune și sentiment, lăsându-i 
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libertatea de a alege între bine și _____________. Fiul cel mic din Pilda 

întoarcerii fiului risipitor a înțeles libertatea în mod _____________. Cu toate că a 

greșit Tatăl l-a iertat și l-a ___________cu ____________. În această pildă 

regăsim numeroase ___________. Tatăl este __________, iar averea este 

reprezentată de_____________, pe care Dumnezeu le face omului: viața și 

libertatea. Pierderea averii de către fiul cel tânăr simbolizează ____________ 

darurilor primite de la Dumnezeu. Întoarcerea fiului risipitor semnifică 

_________greșelilor. Ca un Părinte iubitor, Dumnezeu ne iubește pe toți în 

aceeași___________. 

 

Soluția: 

parabolă, istorioară, viața, libertate, rău, greșit, primit, iubire, simboluri, Dumnezeu, darurile, 

iertarea, irosirea, recunoașterea, măsură. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Pilda fiului risipitor” și ai aflat că Dumnezeu nu 

îngrădește libertatea omului, ci ca un Părinte iubitor îi așteaptă pe toți care se căiesc să revină în 

Biserica sfântă! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „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 primește feedback sub forma unei aprecieri. În acest caz elevul poate asculta 

„Pilda fiului risipitor pe înțelesul copiilor”! . 

 

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=p7njoyama20 

FullscreenLink: https://learningapps.org/watch?v=p7njoyama20 

 

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

 

1 Video: Pilda Fiului risipitor, pe înțelesul copiilor, 

https://www.youtube.com/watch?v=fimSfbcvznU, accesat la 04.11.2020, ora 23:55; 

2 Imagine: https://dbimg.eu/i/xdohx0d3kd.jpg, accesat 04.11.2020, ora 00:36. 
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