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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: Comuniunea credincioșilor în Biserică 

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: 

Comuniunea credincioșilor în Biserică - Religie ortodoxă, clasa a VII-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: 

 

Afirmații adevărate: 

a) După Cina cea de Taină, Mântuitorul a spus ucenicilor Săi Pilda viței și a mlădițelor. 

b) Învățătura pildei se referă la creștinii aflați în comuniune cu Hristos. 

c) Prin Taina Sfântului Botez credinciosul devine membru al Bisericii. 

d) Parohia este „familia din Biserică”. 

e) Familia reprezintă „Biserica de acasă”. 

 

Afirmații false: 

a) Comunitatea credincioșilor unei biserici condusă de un preot se numește eparhie. 

b) Familia creștină are ca scop dezvoltarea vieții materiale. 

c) Mlădițele din pildă reprezintă pe îngeri. 

d) Credinciosul intră în comuniune cu semenii prin petrecerile de sărbători. 
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e) Credincioșii se adună lângă preot după modelul fariseilor care L-au urmat pe Hristos. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre comuniunea credincioșilor în Biserică. 

Și să nu uiți că numai prin Hristos și Duhul Sfânt 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 „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=pbft2dj5c20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pbft2dj5c20 

 

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

Imagine 1 – 

http://www.bisericasfantulantonie.ro/images/bisericasfantulantonie/nodes/2101/thumb/1140x

501_impartasirea_-_copy.jpg, la 18.09.2020, ora 17:22. 
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