
  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMAPROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA2020 

 

Autor: Prof. Toma Gheorghe RĂDULESCU, Școala Gimnazială Gheorghe Tătărescu, Târgu-Jiu, 2020 
1 

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a VI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul III de conținut: Viața creștinului împreună cu semenii 

Conținutul învățării: Iertarea, semn al bunătății sufletești 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală,  a 

grupurilor de apartenență, a comunității. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o participarea  la  jocuri  de  rol  pe  tema  respectării  diferitelor  norme  moral-religioase,  cu  

scopul  exersării diferitelor tipuri de atitudini şi comportamente. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare  

Completați spațiile libere, alegând cuvintele corespunzătoare, și veți afla importanța uneia dintre 

cele mai frumoase virtuți creștine: 

 

Descriere 

 

Textul cu spații goale: 

Domnul Iisus este modelul suprem de ______. 

Mântuitorul ne-a oferit iertarea _______ prin jertfa Sa pe Cruce. 

Iertarea îl eliberează pe om de gândurile______și îl ajută să trăiască în______ cu 

aproapele. 

În rugăciunea Tatăl nostru, Mântuitorul a arătat importanța_______și _______ cu 

Dumnezeu, cu semenii și cu sine. Domnul Iisus ne _______să îl iertăm pe 

aproapele nostru în fiecare zi. 

 

Soluția: iertare, păcatelor, rele, armonie, iertării, împăcării, îndeamnă. 

  

Feedback 

Felicitări! 

Ai învățat despre cât de importantă este virtutea iertării în viața omului! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online : 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este de tipul Text spații goale. Dând click pe 

spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o variantă. La 
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sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. Elevul primește 

feedback sub forma unei aprecieri. 

 

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=p70nua2v321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p70nua2v321 

  

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

 

1 Imagine 1 – https://str.crestin-ortodox.ro/foto/876/87523_fiul_risipitor.jpg, accesat la data de 

13.11.2020, Ora 14:34 
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