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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VIII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Valori creștine în viața cotidiană” 

Titlul lecției: Provocări ale lumii contemporane și atitudine creștinilo 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Susținerea rolului valorilor spirituale comune ale oamenilor, ca factor de promovare a 

comuniunii și ca sursă de rezolvare a problemelor ce apar în viața cotidiană; 

3.2. Analiza calităților personale care susțin etapele propriei deveniri, în relație cu valorile 

moral-religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o Exerciții de identificare a unor asemănări și deosebiri în ceea ce privește valorile proprii și a 

celor din jur, legate de aspecte precum libertatea, responsabilitatea; 

o Identificarea unor roluri sociale ale unui elev în raport cu persoanele importante din viața sa 

de creștin. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Provocări ale lumii contemporane și atitudine creștinilor - Religie ortodoxă, clasa a VIII a 

 

Definirea cerinței: 
Provocările și problemele cu care ne confruntăm în viața cotidiană reprezintă modalități prin care 

putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne apropiem cât mai mult de El. Răspunzând corect la 

următoarele întrebări vei fixa informațiile primite de la profesor și vei câștiga cursa: 

 

Întrebarea 1: 

Sfântul Apostol care i-a povățuit pe creștini, spunându-le ca: „Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate 

îmi sunt de folos” (I Corinteni 6, 12-20) a fost: 

Răspuns corect: 

Sfântul Apostol Pavel 

Întrebarea 2: 

Ce acțiuni considerați că trebuie eliminate pentru ca lumea în care trăim să devină cât mai bună? 

Răspuns corect: 

A consuma substanțe nocive 

Întrebarea 3: 

Scopul către care trebuie să tindă orice creștin este___________ 

Răspuns corect: 

mântuirea 
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Întrebarea 4: 

Lumea în care trăim este marcată de____________ 

Răspuns corect: 

rapiditatea cu care circulă informația 

Întrebarea 5: 

Pentru a fi eliminate dependențele, creștinii trebuie să aibă:_____________ 

Răspuns corect: 

Credință în Dumnezeu 

Întrebarea 6: 

Consumul excesiv de băuturi, Internetul, rețele de socializare sunt_____________ale lumii 

contemporane. 

Răspuns corect: 

provocări 

Întrebarea 7: 

Care este sentimentul pe care trebuie să fie întemeiate relațiile dintre oameni? 

Răspuns corect: 

iubire 

Întrebarea 8: 

Cuvintele „Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” aparțin… 

Răspuns corect: 

Mântuitorului Iisus Hristos 

Întrebarea 9: 

Sinonimul cuvântului „virtute” este_____________ 

Răspuns corect: 

Calitate 

Întrebarea10: 

„Candela sufletului” adolescentului trebuie împodobită cu… 

Răspuns corect: 

blândețe, înfăptuirea binelui, bunătate, milostenie 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ai ajuns pe primul loc Ești învingător!! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Cursă de cai”. 

Exercițiul este conceput ca un joc, fiind vorba de o cursă de cai, aflați în competiție, iar pentru a 

conduce cursa, elevul trebuie să răspundă corect la anumite întrebări. Răspunsul greșit determină 

pierderea cursei sau depășirea de către adversari. Printr-un click se selectează răspunsul elevului, iar 

dacă este corect, avansează în cursă. Răspunzând corect la toate întrebările, elevul câștigă cursa. 

Feedback-ul primit este locul pe care se situează elevul! 
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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=pezg2q1yt20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pezg2q1yt20 

 

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

 

1. Antet https://pixabay.com/ro/illustrations/florii-psalmul-duminic%C4%83-5009430/ 

05.11.10.2020, ora 01:16; 

Imagine: https://viatasicantec.ro/wp-content/uploads/2020/05/iconita-1.png, 08.11.2020, ota 

19:26. 
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