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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Viața creștinului împreună cu semenii” 

Titlul lecției: Manifestarea bucuriei în viața omului 

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; 

2.2.  Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viața 

personală și a grupurilor de apartenență, în relație cu normele civice. 

 

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 participarea la discuții despre importanța, pentru viața personală, a familiei şi a comunității, 

a normelor moral-religioase legate de bine, adevăr, prietenie, sens al vieții, comportament 

autentic, cu exemplificări biblice. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Manifestarea bucuriei în viața omului - Religie ortodoxă, clasa a VII-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: 

a) Bucuria este o stare sufletească ce ne aduce liniște și împlinire. 

b) Mântuitorul a rostit în Predica de pe munte cele 9 Fericiri. 

c) Fericirile se cântă la fiecare Sfântă Liturghie. 

d) Bucuria deplină este determinată de harul Sfântului Duh și se regăsește în comuniune. 

e) Viețile sfinților sunt un model pentru formarea virtuților. 

 

Afirmații false: 

a) Reconcilierea înseamnă reîntâlnirea cu cei dragi. 

b) Virtuțile ne sporesc aprecierea față de bunurile materiale. 

c) Bucuriile naturale, firești, ne apropie cel mai mult de Dumnezeu și de semeni. 

d) Iertarea este dovada slăbiciunii noastre față de aproapele. 
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e) Bucuria nu trebuie împărtășită celorlalți. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ţi-ai însuşit  noţiunile despre felul în care se manifestă bucuria în viața omului. 

Și să nu uiți că numai prin comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii putem ajunge la adevărata 

fericire! 

 

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=pii7m7va520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pii7m7va520 

 

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

 

1. 

2. 

Antet – imagine personală; 

Imagine 1 - https://basilica.ro/wp-content/uploads/2019/04/ITO-2018.jpg, 04.11.2020, ora  

16:05. 
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