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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 şi stăruința în viața omului 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Compararea modului în care un mesaj religios poate fi exprimat prin forme de comunicare 

diferite; 

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 argumentarea biblică și patristică privind valori și sentimente pozitive; 

o analizarea mesajului moral-religios cu relevanță pentru înțelegerea necesității optimismului 

și perseverenței în săvârșirea faptelor bune. 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Învierea Domnului Iisus Hristos a refăcut legătura omului cu Dumnezeu și ne-a oferit posibilitatea 

mântuirii, prin stăruința în credință și săvârșirea faptelor bune. 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) Biblia ne prezintă numeroase exemple de optimism și perseverență, care au marcat istoria 

mântuirii. 

b) Dreptul  Iov este pentru toți oamenii un exemplu de răbdare a suferințelor, statornicie în 

credință și optimism. 

c) Optimismul lui Iov apare din relația sinceră cu Dumnezeu, din credință și dragoste. 

d) Viața Mântuitorului Hristos și viețile sfinților reprezintă exemple de urmat și idealul 

creștinilor. 

e) Cercetările științifice au demonstrat că oamenii optimiști trăiesc mai mult, sunt mai sănătoși 

și se vindecă mai repede. 
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Afirmații false: 

a) Prietenii i-au rămas alături lui Iov și l-au încurajat atunci când a pierdut tot ce avea. 

b) La ultima încercare, dreptul Iov își pierde încrederea că va fi salvat.                   

c) Scopul stăruinței pentru împlinirea binelui este primirea de laude și mulțumiri din partea 

oamenilor.   

d) Când ești optimist nu poți depăși pericolele și greutățile vieții. 

e) Pentru a face față problemelor, omul nu are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. 

 

                                                                                          

Feedback 

Felicitări!  

Nu uita că scopul stăruinței este orientat către împlinirea binelui indiferent de greutățile vieții! 

Sfântul Cuvios Siluan Atonitul spune: „Domnul îmi vede inima, și dacă îi este bineplăcută, bine îmi 

va fi mie și celorlalți”.  

 

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 enunțurile către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, dacă răspunsul este corect - chenarul este verde, dacă răspunsul este incorect - chenarul 

este roșu. La final elevul va primi 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=p3ujsahwn20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p3ujsahwn20 

 

Webografie/Sitografie:  

  

1 Imagine 1 - https://doxologia.ro/imagine/sfantul-dreptul-iov, 03.12.2020, 15:49. 
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