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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul I de conținut: Dumnezeu Se face cunoscut omului 

Conținutul învățării: Viața omului și asemănarea cu Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și în devenirea spirituală a 

omului, pe baza unor texte religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o participarea  la  discuții  pe  teme  referitoare  la:  asemănarea  omului  cu  Dumnezeu,  

Duhul  Sfânt  – Persoană a Sfintei Treimi, Sfintele Taine 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă, pe baza informațiilor primite în cadrul 

orei de religie  și vei putea înțelege cum putem ajunge la asemănarea cu Dumnezeu: ✏ 

 

Descriere 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Scopul fiecăruia din noi este asemănarea cu Dumnezeu sau _________. 

Soluția: MÂNTUIREA 

2. Notificare: Omul a fost creat de Dumnezeu după _________. 

Soluția: CHIPUL SĂU 

3. Notificare: Chipul lui Dumnezeu este în fiecare om, care poate ajunge la asemănarea cu El 

prin alegere _________. 

Soluția: LIBERĂ 

4. Notificare: Nu putem primi viața veșnică fără să avem _________. 

Soluția: CREDINȚĂ 

5. Notificare: Din Sfânta Scriptură învățăm că pe lângă credință avem nevoie și de ________. 

Soluția: FAPTE BUNE 

6. Notificare: De asemenea, pentru a ne apropia de Dumnezeu, trebuie să căutăm a primi 

_________. 

Soluția: HARUL 

7. Notificare: Progresul duhovnicesc se poate realiza prin efort personal și prin harul primit la 

_________. 

Soluția: SFINTELE SLUJBE 
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8. Notificare: Omul trebuie să lucreze necontenit la dobândirea virtuților, cea mai importantă 

și care stă la baza creșterii spirituale fiind _________. 

Soluția: IUBIREA 

9. Notificare: Viața veșnică se câștigă prin har, credință și fapte bune, încă din timpul 

_________. 

Soluția: VIEȚII 

10. Notificare: Oamenii - modele pentru noi, care prin practicarea virtuților au ajuns la 

asemănarea cu Dumnezeu sunt _________. 

Soluția: SFINȚII 

 

Feedback 

Felicitări, ai completat corect toate enunțurile! Amintește-ți mereu că scopul omului e dobândirea 

Duhului Sfânt (Sfântul Serafim de Sarov)! 

 

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/display?v=pmsyik6bj21   

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pmsyik6bj21 

  

 

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

 

1. Antet - https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2012/04/rugaciune.jpg?itok=TiHcgx11, accesat la 21.09.2020, ora 

22,10. 
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