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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

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

Titlul lecţiei: Biserica în istorie 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de 

învățătură religioasă; 

2.1. Identificarea de repere şi modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal şi 

social. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciții de identificare a aspectelor comune şi a celor specifice din Fericiri şi din Decalog, 

precum şi a modalităților de aplicare a acestora în viața cotidiană; 

o organizarea de dezbateri pe tema rolului pe care îl au modelele în luarea unor decizii 

personale la adolescenți. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Biserica în istorie - Religie ortodoxă, clasa a VII a  

 

Definirea cerinței: 

Repartizează corect VALORILE POZITIVE și FALSELE VALORI și vei vedea rolul Bisericii în 

istoria omenirii din punct de vedere spiritual: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni:  

VALORI ADEVĂRATE: 

a) „Istoria Bisericii promovează relația omului cu Dumnezeu” 

b) „Istoria Bisericii descrie  lucrarea Lui Dumnezeu în lume” 

c) „Istoria Bisericii promovează trăirea morală”  

d) „Istoria Bisericii întărește sufletul omului în fața neajunsurilor” 

e) „Istoria Bisericii este parte din istoria universală” 

f) „Istoria Bisericii este un izvor nesecat de adevăruri umane” 

 

FALSE VALORI: 

a) „Istoria Bisericii promovează obținerea de bogăţii; 

b) „Istoria Bisericii  promovează doar supunerea”                   
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c) „Istoria Bisericii promovează războiul religios”  

d) „Istoria Bisericii promovează haosul și confuzia în lume” 

e) „Istoria Bisericii nu cuprinde elemente arheologice” 

f) „Istoria Bisericii nu este oglindită în lucrări pe piatră” 

 

Feedback 

Felicitări!   

Nu uita de trecutul istoric al Bisericii!  

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Puzzle”. 

Puzzle-ul  este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, valorile adevărate și falsele valori promovare prin istorie) iar sub acestea se găsesc 

mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. Printr-un click se 

selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care 

corespund acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este 

incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de 

fundal. La final elevul primește un feedback! 

 

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=p63wokgwa20  
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p63wokgwa20  

 

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

Imaginea fundal - https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2013/01/29/in-desertul-egiptean-pe-

urmele-sfintilor-88022.jpg, 19.09.2020, ora 18:00; 

Imagine 1 - https://crestinismro.files.wordpress.com/2019/05/bis-ap.jpg, 21.10.2020, ora 

15:20.  
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