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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

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

Titlul lecției: Biserica în istorie 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe 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 și modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal și 

social. 

 

Activități de învățare recomandate: 

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

precum și 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. 

 

 

Titlul exercițiului: 

Biserica în istorie - Religie ortodoxă, clasa a VII a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare: In cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde este cuvântul Adevărat, iar în cazul în care apreciezi că este falsă, 

direcționeaz-o spre cuvântul Fals: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 

a) Sfinții Apostoli au propovăduit Evanghelia. 

b) Sfinții Apostoli a propovăduit cuvântul dumnezeiesc în limitele granițelor lumii greco-

romane. 

c) Primul apostol care a vestit altor neamuri Evanghelia a fost Sfântul Apostol Pavel. 

d) Sfântul Apostol Andrei a propovăduit în Sciția Mică (Dobrogea de astăzi). 

e) Împăratul Constantin cel Mare a acordat libertate religioasă creștinilor. 

 

Afirmații false: 

a) Sfântul Apostol Pavel nu cunoștea filozofia păgână. 

b) Creștinismul românesc nu are origini apostolice. 

c) Coloniștii romani veniți in țara noastră au fost numai păgâni. 

d) Împăratul Constantin cel Mare a scos păgânii din funcții publice. 
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e) Începând cu secolul al V-lea a fost o perioadă de înflorire a vieții bisericești. 

 

Feedback 

Felicitări!  

Ți-ai însușit cunoștințele despre apariția și răspândirea creștinismului în lume!  

Să nu uiți de cei care s-au jertfit pentru Hristos! 

 

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=p4ho7vc6320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p4ho7vc6320 

 

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

Imagine 1 – https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2020/10/catedrala-sfantului-

dimitrie-bastionul-cetatii-baniei-155529.jpg, data 07.11.2020, ora 00:43. 
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