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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: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperii rostul venirii 

Mântuitorului în lume și anume: oferirea șansei pentru schimbarea vieții fiecărui om care dorește 

acest lucru: ✏ 

 

Textul cu spații goale: 

Biserica oferă credincioșilor iertarea păcatelor prin Taina ___________. 

Primul pas spre schimbarea vieții este conștientizarea ___________făcute. 

În efortul pentru schimbarea vieții, creștinul este susținut în mod nevăzut de 

_________, _____________ și ______________. 

Creștinul mărturisește sincer înaintea ____________ toate greșelile, cu pocăință. 

După Spovedanie, cu sufletul curățit și dornic de a se îndrepta, creștinul primește 

_____________. 

Sfânta Împărtășanie este _____________ vieții veșnice. 

 

Soluția: 

Spovedaniei, greșelilor, Iisus Hristos, sfântul ocrotitor, îngerul păzitor, preotului, Sfânta 

Împărtășanie, hrana. 
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Feedback 

Super, totul e rezolvat corect! 

Spovedania și Împărtășania sunt Tainele unirii cu Dumnezeu! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul 

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri! 

 

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=pnmvhdc9c20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pnmvhdc9c20 

 

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

 

1 Autor: Oana Nechifor, https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/lista-

image/public/articol/2016/08/cruce_mantuitorul_catapeteasma_sfintii_teodori_foto-

oana_nechifor.jpg?itok=_gu-oqjr, ultima accesare 29.09.2020, ora 14:20. 
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