
  
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. Ionuț Cătălin CIUREA, Liceul „Tehnologic” Turburea,  Gorj, 2020 
1 

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: I 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Omul este ființa care crede în Dumnezeu” 

Titlul lecției: Sfinții Apostoli sunt modele de credință 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor 

situaţii din viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor persoane din Biblie 

1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale 

sau imaginare; 

3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialog   pe   tema   comportamentului   diferitelor persoane (din viaţa de zi cu zi, din Biblie, 

din poveşti cu conţinut moralizator etc.); 

o conversaţii  de  grup  privind  regulile  de comportament în diferite situaţii (şcoală, familie, 

biserică, stradă, natură etc.); 

o formularea  unor  enunţuri,  utilizând  cuvinte  din domeniul religios-moral. 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Sfinții Apostoli sunt modele de credință - Religie ortodoxă, clasa I 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi motivul pentru care 

Domnul Iisus Hristos i-a ales pe cei doisprezece Apostoli: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Iisus Hristos a ales doisprezece _________ 

Soluția: APOSTOLI 

2. Notificare: După Învierea Sa, Sfinții Apostoli au primit misiunea de la Mântuitorul Hristos 

de a răspândi învățătura Sa în _________ 

Soluția: LUME 

3. Notificare: Sfinții Apostoli au fost oameni _________ 

Soluția: DREPȚI ȘI CREDINCIOȘI 

4. Notificare: Apostolii sunt prietenii lui _________ 

Soluția: HRISTOS 

5. Notificare: Sfântul Apostol Andrei mai este numit și Apostolul ________ 
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Soluția: ROMÂNILOR 

6. Notificare: Despre viața și activitatea lui Iisus Hristos și a Sfinților Apostoli aflăm din 

_________ 

Soluția: BIBLIE 

 

Feedback 

Super, ai răspuns corect la toate întrebările! 

 

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=p6ug2cu4t20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p6ug2cu4t20 

 

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

Imagine 1 - https://www.sfnectariecoslada.ro/wp-content/uploads/2018/06/o-arithmos-12-ws-

symvolo-ierapostolis-tis-orthodoxis-theologias%C2%ABS.Drekou%C2%BBaenai-

EpAnastasi.jpg, 16:10.2020, ora 23:55. 
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