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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa:  a VIII-a 

Disciplina:  Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare:   „Viața creștinului împreună cu semenii” 

Titlul lecției:  Optimismul și stăruința în viața omului 

Timp de lucru:  10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

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

personală și socială; 

3.1.  Susținerea rolului valorilor spirituale comune ale oamenilor,  ca factor de promovare a 

comuniunii și ca sursă de rezolvare a problemelor ce apar în viața cotidiană. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o Lecturarea biografiei unor personalități religioase din perspectiva valorilor pe care le 

prezintă; 

o Realizarea,  pe parcursul anului școlar,  a unui glosar cu texte biblice referitoare la iubirea 

dintre semeni și valorile spirituale comune ale oamenilor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Optimismul și stăruința în viața omului - Religie ortodoxă,  clasa a VIII-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată,  

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat,  dacă apreciezi că afirmația este falsă,  

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 

a) Dreptul Iov trăia într-o cetate de la marginea deșertului Arabiei. 

b) În spatele suferinței lui Iov se află rațiunea ascunsă a lui Dumnezeu. 

c) Dreptul Iov este un model de comportament,  răbdare și încredere în Dumnezeu. 

d) Credința,  încrederea în Dumnezeu și răbdarea sunt virtuțile de care a dat dovadă dreptul 

Iov. 

e) Virtutea este o punte de legătură între noi și Dumnezeu; pentru a fi mântuitoare,  trebuie să 

fie însoțită de fapte bune. 

 

Afirmații false: 

a) Dreptul Iov avea șase fii și trei fiice. 

b) Iov s-a îndepărtat de Dumnezeu,  atunci când a pierdut familia,  casa,  averea și sănătatea. 
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c) Virtuțile nu sunt importante în viața creștinului. 

d) Dreptul Iov este sărbătorit în fiecare an,  la data de 16 mai. 

e) Practicarea rugăciunii și urmarea modelului sfinților nu sunt o prioritate pentru creștini. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre importanța răbdării și încrederii în Dumnezeu! 

Să nu uiți:  virtuțile ajută la dobândirea mântuirii! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația Learning Apps 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. 

La 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=ph4cupexa20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ph4cupexa20 

  

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

demers didactic 
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