
  
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. Sorinela SALAVAT, Liceul Tehnologic Roșia-Jiu, Gorj, 2020 

 
1 1 

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VIII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

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 

personală și socială; 

2.2 Asumarea de responsabilității 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: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 

Dumnezeu a creat totul din nimic, prin puterea Cuvântului Său. 

Sfânta Scriptură sau Biblia este cuvântul lui Dumnezeu adresat oamenilor. 

Cuvântul Biblie provine din limba greacă de la βιβλίον (biblion) care înseamnă cărți. 

Cărțile Sfintei Scripturi sunt grupate în două părți: Vechiul Testament și Noul Testament. 

În Pilda Semănătorului, Hristos explică modul în care oamenii primesc și fac să rodească în 

sufletele lor cuvântul lui Dumnezeu. 

Sămânța din Pilda semănătorului simbolizează Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

Afirmații false: 

Biblia a fost scrisă în aproximativ 1500 de ani, primul autor fiind Sfântul Ioan Evanghelistul. 

Prima traducere a Sfintei Scripturi în limba latină a fost făcută de Fericitul Augustin în secolul al 

IV-lea, fiind numită Vulgata. 
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Cuvintele Scripturii au fost valabile pentru credincioșii din trecut. 

În anul 1986, la București, Biblia a fost tradusă și tipărită integral în limba română, pentru prima 

dată, la inițiativa voievodului Șerban Cantacuzino. 

În Pilda semănătorului (Luca 15, 1-12), Domnul Hristos prezintă șase tipuri de atitudini față de 

cuvântul lui Dumnezeu. 

Sămânța căzută pe piatră îi reprezintă pe oamenii cu inimă curată și bună, care au urechi de auzit și 

ochi de văzut. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre Biblie sau Sfânta Scriptură și despre rolul ei în viața oamenilor! 

Să nu uiți că Sfânta Scriptură este cuvântul de dragoste pe care Dumnezeu îl adresează fiecărui om! 

 

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=padohjf7220 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=padohjf7220 

 

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

 

1 Imaginea 1-https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/22/16/10/bible-

1215861__340.jpg, 17.09.2020, ora 15:23 

2 Imaginea 2-https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/06/18/22/bible-

1124807__340.jpg, 17.09.2020, ora 15:29 
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