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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VIII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Viața creștinului împreună cu semenii” 

Titlul lecției: Libertate și responsabilitate în viață  

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

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

personală şi socială 

2.2. Asumarea de responsabilități specifice în contexte şcolare şi extraşcolare de colaborare cu 

ceilalți, respectând diversitatea grupului, inclusiv cea religioasă 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică; 

o utilizarea calculatorului şi a altor mijloace audio-vizuale; 

o dezbaterea privind importanţa şi rolul diferitelor modele în viața creștinilor;  

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Libertate și responsabilitate în viață – Religie ortodoxă, clasa a VIII-a  

 

Definirea cerinței: 

Mediul în care trăiești și înveți contribuie la formarea valorilor și a principiilor moral-religioase. 

Citește cuvintele și sintagmele din casete, asociază-le cu mediul corespunzător și vei descoperi 

câteva dintre modalitățile care te vor ajuta să devii un adolescent responsabil: 

 

Descriere 

Cuvinte și sintagme 

- sfatul primit de la părinți, - sfatul primit de la preot, - sfatul profesorilor, - implicarea în  activități 

filantropice, - respectarea regulamentului, - respectarea unor reguli, - efectuarea unor activități 

casnice, - participarea la Sfânta Liturghie, - participarea la diferite activități împreună cu colegii, - 

comunicare eficientă cu părinții, - Spovedania și Împărtășania, - consiliere, - activități recreative 

împreună cu membrii familiei, - jocuri educative, - înfrumusețarea locașului de cult 

 

Grupul de elemente: 

Soluția corectă 

Familie Biserică Școală 

- sfatul primit de la părinți - sfatul primit de la preot - sfatul profesorilor 
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- respectarea unor reguli - implicarea în  activități 

filantropice 

- respectarea regulamentului 

- efectuarea unor activități 

casnice 

- participarea la Sfânta 

Liturghie 

- participarea la diferite 

activități împreună cu colegii 

- comunicare eficientă cu 

părinții 

- Spovedania și Împărtășania 

 

- consiliere 

 

- activități recreative 

împreună cu membrii familiei 

- înfrumusețarea locașului de 

cult 

- jocuri educative 

 

Feedback 

Super! 

Ai rezolvat corect sarcina propusă!  

Nu uita, acestea sunt doar câteva dintre modalitățile care te vor ajuta să devii un adolescent 

responsabil! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Ordonare pe grupe”. 

În pagina de gardă există o fotografie personală care ilustrează o activitate la școală. În fundalul 

exercițiului sunt prezentate trei coloane pe care sunt scrise mediile educaționale. Pentru fiecare 

grupă se asociază mai multe casete în care sunt scrise cuvinte și sintagme cu modalități care ajută 

elevii să devină adolescenți responsabili. Când răspunsul  este corect, chenarul casetei se face verde; 

iar atunci când este incorect, chenarul casetei se face roșu. La final elevul primește un feedback! 

 

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: https://learningapps.org/display?v=pw7n8st9n20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pw7n8st9n20 

 

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

 

1. Imagine 

https://episcopiahusilor.ro/sites/default/files/styles/imagine_colorbox/public/field/image/201

8/08/Conferinta_Pr_Constantin_Necula_ITO_Vaslui_25_august_2018_foto_oana_nechifor

%20%281%29.jpg?itok=02w74L3_, accesare 13.12.2020, ora 21:46 
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