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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:  Optimismul și stăruința în viața omului 

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; 

3.1.  Susținerea rolului valorilor spirituale comune ale oamenilor, ca factor de promovare a  

        comuniunii şi ca sursă de rezolvare a problemelor ce apar în viața cotidiană . 

 

Activități de învățare recomandate: 

o lecturarea biografiei unor personalități religioase din perspectiva valorilor pe care le 

reprezintă (de exemplu, optimismul, asumarea alegerilor, efortul pentru propria devenire, 

perseverența în împlinirea personală); 

o  exerciții de reflecție pe tema rolului modelelor din viața proprie, organizate în forme variate 

(de exemplu, scurte eseuri, filmulețe de prezentare, postere care să ofere răspunsuri la 

întrebări reflexive de tipul „Ce admir la...”, „Persoana care m-a susținut...”, „Vreau să fiu 

ca...”); 

o realizarea, pe parcursul anului şcolar, a unui glosar cu texte biblice referitoare la iubirea 

dintre semeni şi valorile spirituale comune ale oamenilor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Optimismul și stăruința în viața omului - Religie ortodoxă, clasa a VIII-a 

 

Definirea cerinței: 

Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații. 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: 

a) Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă: „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea!” 

b) Optimismul este o putere care combină credința și speranța.                

c) Viața lui Iov este o lecție care străbate timpul. 

d) Ridicarea lui Iov după fiecare încercare ne învață să o luăm mereu de la capăt. 

e) Răbdarea spune „Încă puțin!”, stăruința „Continuă!”, optimismul „Viața începe în fiecare 

zi!”.                                                                                                                 
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Afirmații false: 

a) Persoanele optimiste au momente când își pierd echilibrul sufletesc.   

b) Optimiștii ignoră problemele, pretind că viața este perfectă.                  

c) Cartea Iov este cuprinsă în Noul Testament. 

d) Dacă Dumnezeu nu îl răsplătea pentru răbdarea sa, Iov și-ar fi pierdut speranța. 

e) Cuvintele „Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat!”, au fost 

rostite de soția lui Iov.                                     

  

Feedback: 

Felicitări, ai ales corect!  

Nu uita, învață să transformi provocările în oportunități!  

 

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 final, chenarul pieselor dispuse corect va deveni verde, iar chenarul pieselor dispuse 

incorect, roșu. Elevul primește o apreciere pentru rezolvarea corectă a exercițiului! 

 

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=pykwwg3pc20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pykwwg3pc20 

 

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

 

1.  https://www.fanatik.ro/calendar-ortodox-6-mai-calendarul-ortodox-il-praznuieste-pe-

sfantul-iov-greu-incercat-de-satana-18906619, accesat 10.11.2020, ora 1:20.  
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