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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Domeniul II de conținut: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului 

Conținutul învățării: Biserica în istorie 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizate: 

1.1. Analizarea  manifestării  lucrării  Duhului  Sfânt  în  viața  Bisericii  şi  în  devenirea  

spirituală  a omului, pe baza unor texte religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o lecturarea  unor  texte  biblice  reprezentative  referitoare  la  viața  Bisericii  primare:  

întemeierea Bisericii,  primele  comunități  creştine. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Repartizează corect enunțurile în VALORI POZITIVE și FALSE VALORI și vei descoperi rolul 

Bisericii în istoria omenirii:   

 

Grupe de noțiuni și noțiuni:  

VALORI POZITIVE: 

a) Sfântul Apostol Pavel a fost primul care a vestit altor popoare Evanghelia. 

b)  nvățătura și trăirea creștină au contribuit la dezvoltarea culturii universale. 

c)  ăsurile luate de Sfântul  mpărat Constantin cel  are a contribuit la răspândirea religiei 

creștine. 

d) Sfântul  mpărat Constantin cel  are a oferit libertate creştinismului în Imperiul Roman, prin 

edictul de la Milan, din anul 313. 

e) Cele mai mari   ncercări pentru comunitatea primilor creștini au fost persecuțiile. 

f)   p rul r m n s-a năs u   reș in, fiind singurul popor latin de confesiune ortodoxă. 

 

FALSE VALORI: 

a) Istoria Bisericii nu este parte din istoria universală. 

b) Sfântul Apostol Toma a adus învățătura creștină pe teritoriul țării noastre. 

c) Sfin ii  mpărați Constantin și mama sa, Elena, numiți  ei în   mai  u Apostolii, sunt 

sărbătoriți la data de 25 decembrie. 

d) Stabilirea duminicii ca zi de odihnă în Imperiul Roman se datorează Sfântului Ștefan cel 

Mare. 

e) De-a lungul timpului Biserica n-a promovat trăirea morală. 

f) Istoria Bisericii nu se bazează pe descoperiri arheologice. 
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Feedback 

Felicitări!   

Descoperă și tu alte elemente interesante din istoria Bisericii!   

 

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, valori adevărate și false valori) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, 

fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. Printr-un click se selectează o sarcină de 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. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de fundal. La final elevul 

primește un feedback! 

 

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=poyhmwzfc21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=poyhmwzfc21 

 

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

 

1. 

2. 

 

 

Antet - https://refnews.ru/wp-content/uploads/2019/12/6936_43430_51e0bab549.jpg, accesat 

la 20.04.2021, ora 17:00; 

Imagine - https://refnews.ru/wp-content/uploads/2019/12/6936_43430_51e0bab549.jpg, 

accesat la 20.04.2021, ora 17:00; 
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