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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VIII-a 

Disciplina:  Religie ortodoxă 

Domeniul III de conținut: Viața creștinului împreună cu semenii 

Conținutul învățării:  Optimismul și stăruința în viața omului 

Timp de lucru:  10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.2.  Analizarea  calităților  personale  care  susțin  etapele  propriei  deveniri,  în  relație cu  

valorile  moral-religioase. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o participarea  la  discuții  pe  diferite  teme:  relația  valori  –  scopuri  –  priorități  –  reuşită,  

identificarea  ipostazelor şi a calităților personale care conferă valoare unui om. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. 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) Dreptul Iov trăia într-o cetate de la marginea deșertului Arabiei. 

b) În spatele suferinței lui Iov se află rațiunea ascunsă a lui Dumnezeu. 

c) Dreptul Iov este un model de comportament, răbdare și încredere în Dumnezeu. 

d) Credința, încrederea în Dumnezeu și răbdarea sunt virtuțile de care a dat dovadă dreptul Iov. 

e) Virtutea este o punte de legătură între noi și Dumnezeu; pentru a fi mântuitoare, trebuie să 

fie însoțită de fapte bune. 

 

Afirmații false: 

a) Dreptul Iov avea șase fii și trei fiice. 

b) Iov s-a îndepărtat de Dumnezeu,  atunci când a pierdut familia, casa, averea și sănătatea. 

c) Virtuțile nu sunt importante în viața creștinului. 

d) Dreptul Iov este sărbătorit în fiecare an, la data de 16 mai. 

e) Practicarea rugăciunii și urmarea modelului sfinților nu sunt o prioritate pentru creștini. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre importanța răbdării și încrederii în Dumnezeu! 

Să nu uiți: virtuțile ajută la dobândirea mântuirii! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația Learning Apps și este un exercițiu de tip  „Adevărat - Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor,  direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi,  iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

La final, 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=pegrpf9jt21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pegrpf9jt21 

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

demers didactic 
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2 

Imagine 1,  2 - https://commons.orthodoxwiki.org/images/4/40/Job_the_Long-Suffering.jpg,  
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Imagine 3 - https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2021/05/06/sfantul-si-dreptul-iov-mult-

rabdatorul-sf-mc-varvar-170252.jpg, data 08.06.2021, data 19:40.  
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Alexa Cristian,  Șova Mirela, Religie,  Cultul ortodox,  clasa a VIII –a, Editura Akademos 
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