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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VIII-a 

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

Titlul lecției: Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în viața 

personal și socială; 

2.2. Asumarea de responsabilități specifice în contexte școlare și extrașcolare de colaborare cu 

ceilalți, respectând diversitatea grupului, inclusiv cea religioasă. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o analizarea mesajului moral-religios din pildele Domnului Iisus Hristos, cu relevanță pentru 

înțelegerea iubirii lui Dumnezeu față de om și față de lume; 

o identificarea unor modele relevante din perspectivă creștină. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni - Religie ortodoxă, clasa a VIII-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

Dumnezeu a creat totul din nimic prin puterea cuvântului Său. 

Biblia este o colecție de cărți sfinte scrise de oameni credincioși, sub inspirația Duhului Sfânt. 

Iubirea lui Dumnezeu față de creația Sa este mesajul cel mai important al Bibliei. 

Mântuitorul ne descoperă importanța împlinirii Cuvântului Său în Pilda semănătorului. 

Sămânța din pilda semănătorului reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

Afirmații false: 

Orice om obișnuit poate să interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu. 

Biblia este o carte sfântă care cuprinde trei părți. 

Noul Testament este prima parte a Bibliei. 

Noul Testament și Vechiul Testament sunt două cărți ale Sfintei Scripturi. 

Psalmii lui David se găsesc în Noul Testament. 

 

Feedback 
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Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre Cuvântul lui Dumnezeu, ca lumină pentru oameni! 

Să nu uiți că numai prin intermediul și cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu poți să cunoști 

adevărul despre El! 

 

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=pmepdtqu520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pmepdtqu520 

 

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

 

1 Imagine 1 – https://pixabay.com/ro/photos/cartea-biblia-vechi-antic-897834/, 28.10.2020, ora 

13:13 

2 Imagine 2 - https://pixabay.com/ro/photos/biblia-cartea-citire-lectur%C4%83-citat-2723644/, 

28.10.2020, ora 13:16 
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