
  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Oana-Serena GEORGESCU, Liceul Teoretic „Independența” Calafat, Dolj, 2020 

 
1 1 

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: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi rolul Duhului Sfânt în 

istoria mântuirii omului: ✏ 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Conform Pildei viței și a mlădițelor, creștinul trebuie să aibă credință vie, _____ 

Soluția: LUCRĂTOARE 

2. Notificare: Familia creștină este model de _________ 

Soluția: COMUNIUNE 

3. Notificare: Unul din scopurile Bisericii este desfășurarea de activități _________ 

Soluția: FILANTROPICE 

4. Notificare: Creștinii aflați în comuniune cu Dumnezeu săvârșesc _________ 

Soluția: BINELE 

5. Notificare: Credincioșii mențin legătura cu Dumnezeu prin împărtășirea cu _________ 

Soluția: SFINTELE TAINE 

6. Notificare: Creștinul, pentru a ajunge la desăvârșire, urmează modelul _________ 

Soluția: SFINȚILOR 
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7. Notificare: Credinciosul intră în comuniune cu semenii prin credința lucrătoare prin ______ 

Soluția: IUBIRE 

8. Notificare: Capul Bisericii este _________ 

Soluția: HRISTOS 

9. Notificare: Parohia formează o mare familie _________ 

Soluția: DUHOVNICEASCĂ 

10. Notificare: Consiliul parohial este alcătuit din credincioși și preotul _________ 

Soluția: PAROH 

11. Notificare: Familia participă la viața Bisericii în scopul ________ 

Soluția: MÂNTUIRII 

12. Notificare: În familie se învață și se promovează _________ 

Soluția: VIRTUȚILE 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Și nu uita că trebuie să fim în comuniune de credință, de iubire și de fapte bune! 

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. 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=pxwedkkbk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxwedkkbk20 

 

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

Imagine 1 - http://parohia-stuttgart.de/wp-

content/uploads/2020/03/Smicala_Demo_Stuttgart_4-1024x683-1024x585.jpg, 10.19.2020, 

ora 14:15. 
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