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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: Prietenia și iubirea, valori pentru viață 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Argumentarea importanței respectului pentru diversitate şi a comunicării între persoane/ 

grupuri; 

3.2. Manifestarea reflecției critice față de responsabilități asumate în viața proprie şi a 

comunității, prin raportarea la valori moral-religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o participarea la discuții privind importanța comunicării şi a respectului pentru diversitate, 

pornind de la situații concrete, filme, povestiri, imagini, pilde biblice; 

o exerciții de caracterizare, printr-o valoare centrală, a diferitelor persoane (de exemplu, 

persoana proprie, colegi, prieteni, personalități din diferite domenii de activitate, sfinți). 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Prietenia și iubirea, valori pentru viață - 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) Lazăr, Marta și Maria erau prieteni ai Domnului nostru Iisus Hristos. 

b) Mântuitorul îi iartă, mai întâi, păcatele slăbănogului, apoi îi vindecă trupul, arătând că 

iertarea păcatelor  este cel mai important lucru. 

c) Exemplul celor patru  prieteni evidențiază rolul credinței și al iubirii. 

d) Prietenia se naște din dragostea de Dumnezeu și de semeni. 

 

Afirmații false: 

a) Altruism înseamnă zgârcenie față de ceilalți oameni. 

b) Valoarea prieteniei și a iubirii se măsoară numai prin cuvinte. 

c) Empatia reprezintă violența față de aproapele nostru. 

d) Slăbănogul din textul biblic reprezintă o persoană foarte slabă. 
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Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit cunoștințele despre prietenie și iubire și despre rolul lor în viața tinerilor! 

Să nu uiți că prietenia adevărată, însoțită de o credință puternică, poate depăși orice obstacol! 

 

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=pixpvh9wj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pixpvh9wj20 

 

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

 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Antet – imagine personală;                                                                                                                 

Imagine 1 fundal - https://www.thestatesman.com/wp-content/uploads/2020/07/iStock-

667315360.jpg , accesat la 30.10.2020, ora 12:03;                                                                            

Imagine 2 fundal - https://ziarullumina.ro/galerie/prietenia-si-temelia-ei-4593.html, accesat la 

30.10.2020, ora 11:50.                                                                                                                         

Imagine 1 - https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2016/06/iisus-maria-si-marta-4.jpg,  

data 03.12.2020, ora 12:15. 
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