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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului” 

Titlul lecției: Efortul pentru schimbarea vieții 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a 

grupurilor de apartenență, a comunității; 

3.2. Asumarea unor responsabilități față de ceilalți, prin raportarea la valorile moral-religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o realizarea de colaje, postere, pliante, mesaje-cheie cu rol de exemplificare a unor valori 

moral religioase, utilizând tehnici variate; 

o realizarea unor activități cu caracter social-filantropic pentru membrii comunității. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Efortul pentru schimbarea vieții - Religie ortodoxă, clasa a VI-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) După mărturisirea sinceră a păcatelor și primirea iertării de la preotul duhovnic, creștinul 

poate primi Sfânta Împărtășanie. 

b) Mântuitorul a venit în lume să ofere iertare celor ce doresc îndreptarea vieții. 

c) Efortul pentru schimbarea vieții trebuie însoțit de rugăciune, post și fapte bune. 

d) Sfinții sunt modele de pocăință și viețuire creștină. 

e) Iisus Hristos a iertat pe toți păcătoșii care au venit la el cu smerenie și pocăință. 

 

Afirmații false: 

a) Sfânta Spovedanie nu este obligatorie pentru schimbarea vieții. 

b) Nu avem nevoie de îndrumare pentru a deveni mai buni. 

c) Sfânta Împărtășanie se primește o singură dată în viață. 

d) Este suficientă doar credința pentru schimbarea vieții. 
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Feedback 

Felicitări! 

Acum știi că rugăciunea, postul și faptele bune ne pun în armonie cu semenii și cu 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=pk36w5unk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pk36w5unk20 

 

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

 

 Antet: https://yve.ro/wp-content/uploads/2017/09/Care-este-scopul-rugaciunii-catre-

Dumnezeu.jpg, accesat la 14.11.2020, ora 21:08. 

1 Imagine 1 – https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fro-

ro.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FArtist%2Ftheodorosart%2Fposts%2F&psig=AO

vVaw1NH5adIibcNfQMXsSKSJ9B&ust=1601478564090000&source=images&cd=vfe&ved

=0CAIQjRxqFwoTCJD96evSjuwCFQAAAAAdAAAAABAJ, ultima accesare: 19.10.2020, 

ora 11:41; 

2 Imagine 2 - 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftheodorosicon.wordpress.com%2F

2013%2F08%2F06%2Fschimbarea-la-fata-a-domnului-hristos-o-sarbatoare-a-schimbarii-la-

fata-a-sufletului-nostru%2F&psig=AOvVaw0RXSCDkyXypYbYEn-

BQAH3&ust=1601478746643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiOh7

_TjuwCFQAAAAAdAAAAABAD, ultima accesare: 19.10.2020, ora 11:46. 
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