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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. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Biserica în istorie - Religie ortodoxă, clasa a VII a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi aspecte interesante din 

istoria Bisericii: ✏ 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Sfinții Apostoli au primit harul _________ 

Soluția: DIVIN 

2. Notificare: Porunca Mântuitorului către apostoli a fost de a propovădui la toate neamurile 

_________ 

Soluția: EVANGHELIA 

3. Notificare: Sfântul Apostol Pavel era un bun cunoscător al filozofiei _________ 

Soluția: PĂGÂNE 

4. Notificare: În Sciția Mică (Dobrogea de astăzi) a propovăduit Sfântul Apostol _________ 

Soluția: ANDREI 

5. Notificare: Sfântul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul _________ 

Soluția: ROMÂNILOR 

6. Notificare: După cucerirea Daciei de către romani (106) creștinismul a venit prin soldați, 

coloniști și _________ 
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Soluția: NEGUSTORI 

7. Notificare: Primul episcop martir al Tomisului a fost _________ 

Soluția: EFREM 

8. Notificare: Zoticos, Attalos, Filipos și Kamasis sunt martiri descoperiți la _________ 

Soluția: NICULIȚEL 

9. Notificare: Împăratul Constantin cel Mare a dat libertate religioasă creștinilor prin Edictul 

de la _________ 

Soluția: MILAN 

10. Notificare: Împărăteasa Elena a descoperit lemnul Sfintei _________ 

Soluția: CRUCI 

11. Notificare: În anul 325, la Niceea a fost convocat primul sinod ________ 

Soluția: ECUMENIC 

12. Notificare: Începând cu secolul al IV-lea viața bisericească a cunoscut o puternică 

_________ 

Soluția: ÎNFLORIRE 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Nicolae Bălcescu spunea că „Istoria este cea dintâi carte a unei națiuni în care vedem trecutul, 

prezentul și viitorul.” 

 

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=phfz4ptd220 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=phfz4ptd220 

 

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

Imagine 1 - https://ziarullumina.ro/thumbs/facebook/2018/05/25/investirea-cu-harul-duhului-

sfant-17780.jpg, 21.10.2020, ora 14:25. 
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