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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VIII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul II de conținut: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului 

Conținutul învățării: Domnul Iisus Hristos, lumina lumii 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Formularea de argumente pentru susținerea importanței unor idei, fapte, evenimente cu 

relevanță moral-religiosă, în plan moral și social. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o participarea  la  dezbateri  pe  teme  privind  fapte  şi  evenimente  cu  relevanță  moral-

religioasă  la  nivelul comunității. 

   

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 
Repartizează corect noțiunile și grupele de noțiuni, pe baza informațiilor primite în cadrul orei de 

religie,  și vei descoperi anumite evenimente  cu relevanță moral-religioasă: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

Grupă I: Domnul Iisus l-a vindecat pe orbul din naștere la scăldătoarea Siloamului: 

a) Domnul Iisus Hristos a luminat neamul omenesc prin exemplul vieții Sale. 

b) Mesajul evanghelic este unul al binelui și al speranței. 

c) Vindecarea orbului are loc într-o zi de sâmbătă. 

d) Orbirea sufletească este mai rea decât orbirea trupească. 

 

Grupă II: Orbul din naștere L-a recunoscut pe Domnul Iisus ca fiind: 

a) Fiul lui Dumnezeu 

b) Lumina lumii 

c) Dumnezeu adevărat 

d) Mare profet. 

 

Feedback 

Super,  ai ordonat totul corect! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Puzzle. 

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, noțiuni si grupe de noțiuni) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, 

fiecare reprezentând o noțiune sau o grupă de noțiuni. Printr-un click se selectează o sarcină de 
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grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund acesteia. 

Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele 

rămân pe poziție. 

 

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=po8n8m0vt21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=po8n8m0vt21 

 

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

 

1 Antet - Imagine 1: https://arhiepiscopiabzvn.ro/wp-content/uploads/2015/12/dsc_1793.jpg, 

accesată la 31.10.2020, ora 00:27; 

2 Imagine 2: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/14/11/44/maria-1592567_1280.jpg   

01.10.2020,  ora 11:13 
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