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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: Biserica - lăcaș de închinare și de sfințire a omului 

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 

1.3. Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variate 

3.1. Argumentarea importanței respectului pentru diversitate și a comunicării între persoane/  

grupuri 

 

Activități de învățare recomandate: 

o realizarea unor prezentări pe tema lucrării Sfântului Duh în viața Bisericii și a omului, 

utilizând diferite tipuri de materiale-suport 

o stabilirea de corespondențe între icoane și texte biblice referitoare la marile sărbători 

creștine 

o participarea la discuții privind importanța comunicării și a respectului pentru diversitate, 

pornind de la situații concrete, filme, povestiri, imagini, pilde biblice 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Biserica - lăcaș de închinare și de sfințire a omului - 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) Biserica are drept scop principal sfințirea și mântuirea oamenilor. 

b) Biserica este Sfântă pentru că Sfânt este întemeietorul ei, Iisus Hristos. 

c) Din biserică fac parte oamenii de aceiași credință și care se împărtășesc cu aceleași Sfinte 

Taine. 

d) Biserica este lăcașul în care ne rugăm lui Dumnezeu și în care se săvârșește jertfa Domnului 

Iisus Hristos.  

e) Biserica are formă de corabie, amintind de corabia lui Noe, și formă de cruce, amintind de 

jertfa Mântuitorului. 

 



  
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. Marioara POPESCU, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Băilești, Dolj, 2020 
2 

Afirmații false: 

a) Biserica este lăcașul Sfânt în care credincioșii se adună pentru a cere cele necesare trupului. 

b) Forma de cruce a bisericii reprezintă jertfa Mântuitorului Hristos, dar nu sta la baza 

întemeierii sale. 

c) Biserica nu este locul de întâlnire duhovnicească cu Hristos. 

d) Biserica a fost întemeiată pentru a predica adevărul Evangheliei neschimbat, dar nu și pentru 

sfințirea credincioșilor. 

e) Sfântul Altar reprezintă partea cea mai importantă a bisericii, iar pe Sfânta Masă nu se 

jertfește Mântuitorul. 

 

Feedback 

Felicitări! Ți-ai însușit cunoștințele despre Biserică și despre importanța ei în viața creștinilor. 

Să nu uităm că Biserica este Casa lui Dumnezeu! 

 

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=pyn02k0fa20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pyn02k0fa20 

 

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

 

1. 

 

Antet – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Craiova_-

_Biserica_Sf_Dumitru.jpg, accesat la 28.11.2020, ora 23:39 

2. Imagine 1 - https://muzeulstoina.ro/wp-content/uploads/2018/02/IMG_0019.jpg, 12.09.2020, 

ora 15:00; 

3. Imagine 2 - 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/RO_IS_Metropolitan_orthodox

_cathedral.jpeg/800px-RO_IS_Metropolitan_orthodox_cathedral.jpeg, 12.09.2020, ora 15:20. 
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