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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea V de conținut: Religiile lumii 

Conținutul învățării: Iudaismul 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.1. Analiza comparativă a marilor religii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici 

definitorii, arie de răspândire, doctrină, adepţi, importanţă în istoria omenirii, etc.); 

 

Activități de învățare recomandate: 

o utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare-învăţare pentru ilustrarea Iudaismului, pentru căutarea de informaţii, pentru 

documentarea pe tema dată. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina învățării 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă  și vei  înțelege importanţa iudaismului în 

istoria omenirii: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Una din doctrinele iudaismului afirmă că profeția este mijlocul prin care 

Dumnezeu își face cunoscută oamenilor voința Sa, _________ fiind cel mai mare profet. 

Soluția: MOISE 

2. Notificare: O carte importantă a iudaismului este _________ , o colecție de opere teologice 

ce completează și explică Biblia. 

Soluția: TALMUDUL 

3. Notificare:Iudaismul se întemeiază pe Revelația Vechiului Testament și are rolul de a 

 pregăti lumea pentru primirea Fiului lui Dumnezeu și a religiei supreme _________ . 

Soluția: CREȘTINISMUL. 

4. Notificare:  Tora este partea fundamentală a _________ , citită în sinagogă în fiecare 

dimineață de sabat și de sărbătoare. 

Soluția: BIBLIEI 

5. Notificare: În conformitate cu tradiția evreiască, iudaismul începe cu Legământul dintre 

Dumnezeu și _________ . 

Soluția: AVRAAM 

6. Notificare: Cea mai veche religie monoteistă este _________ . 

Soluția:IUDAISMUL 

7. Notificare: _________ este ziua de lectură a Torei și de rugăciune. 

Soluția:SABATUL 
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8. Notificare: Rugăciunea publică se rostește în _________ , doar dacă se adună 10 bărbați.  

Soluția:SINAGOGĂ 

9. Notificare: _________ este cel mai sfânt loc al evreilor. 

Soluția:ZIDUL PLÂNGERII 

10. Notificare: Templul din Ierusalim, cel mai important sanctuar, a fost construit de _________ 

după consolidarea statului evreu. 

Soluția: SOLOMON 

11. Notificare: Istoria iudaismului este împărțită în _________ perioade. 

Soluția: PATRU 

12. Notificare: _________ este un termen etno-confesional care denumește adepții religiei 

iudaice. 

Soluția:EVREU 

 

Feedback 

Felicitări!  

Ți-ai însușit noțiunile despre importanţa iudaismului în pregătirea venirii creştinismului!  

Să nu uitați că Iudaismul este prima religie care a afirmat credinţa într-un Dumnezeu unic, 

monoteismul. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Găsește cuvântul. 

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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/watch?v=pmx7k4c8521     

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p34yhbwct21 

   

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

 

1 Antet – https://4.bp.blogspot.com/-

9ctGt6ey5DU/WsqJlhwgUTI/AAAAAAAAT0Q/7CHmTDWJApEO87fbwpSC2ZRZS1l3N3

xIACEwYBhgL/s1600/DSCN0118.JPG  02.03.2021, ora 23:30.  
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