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COMPETEN?E GENERALE / COMPETEN?E SPECIFICE CUNOA?TEREA ?I IUBIREA LUI
DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ?I DES?VÂR?IRII OMULUI 1.2 Recunoa?terea
iubirii lui Dumnezeu pentru oameni în minunile ?i înv???turile Sale Manifestarea valorilor ?i a
cuno?tin?elor religioase în propriile atitudini ?i comportamente 3.1 Prezentarea structurii ?i a
importan?ei Sfintei Scripturi ?i a Sfintei Tradi?ii. Proiect de lectie Propun?tor:PICO? MIHAELA ARA
Data ?coala Gimnazial? Nr.28, Gala?i Clasa a VII-a Disciplina-Religie Subiectul lec?iei-Învierea lui
Laz?r, rolul iubirii lui Hristos pentru prietenii S?i Tipul lec?iei- mixt? Scopul lec?iei-consolidarea
comportamentului religios-moral prin stimularea practic?rii virtu?ilor cre?tine Obiective opera?ionale:
1-s? rezume textul în care este prezentat? minunea 2-s? identifice atributele divine dovedite de Hristos în
s?vâr?irea acestei minuni 3-s? formulze înv???turi spirituale desprinse din aceast? minune 4-s? explice
partea a doua a titlului 5-s? identifice solu?ii de ajutorare a unor prieteni afla?i în diferite situa?ii
Strategia didactic? Metode ?i procedee:conversa?ia, explica?ia, exerci?iul, problematizarea, lectura,
argumentarea, expunerea, povestirea, demonstra?ia cu substitute Mijloace de înv???mânt: Sf.Scriptur?,
plan?e, icoana Învierii lui Laz?r, harta Palestinei perioada Nou Testamentar?, filme Iisus din Nazaret,
Patimile lui Hristos Forme de organizare: frontal?, individual?, pe grupe Nr.crt. Etapele lec?iei Ob.op.
Timp Activitate prof. Activitate elev Metode ?i procedee Mijloace de înv??. Forme de org. Evaluare 5.
Comunica- rea O1 Indic? textul scriptu ristic Ioan 11,1-45 -explicare termeni necunos cu?i -precizare,
localizare pe harta NT a locului în care s-a petrecut minunea -participan?i -supunerea necondi?ionat? a
lumii nev?zute c?tre Hristos -mor?ii tr?iesc în alt? parte o via?? con?tient?, perso- nal? -Hristos este Om
adev?rat ?i Dum- nezeu adev?rat Caut?, Discut?, Ascult?, Explic?, Lectur?, explica?ie, internet, Filme,
conversa?ie Sf.Scriptur?, Biblia online, Explicarea minunii online, folosind lucr?ri ale Sf.P?rin?i
(Biblioteca Teologica), icoana Învierii lui Laz?r Activitate frontala Aprecieri verbale 6. Fixare ?i sistematizare o1, o2, o3, o4 -ideile principale - Dragostea r?mâne ?i dup? moarte -Prietenia se dovede?te în
necazuri -Cine-l are pe Hristos prieten, are totul. 7. Asocierea O5 -ex.de prietenii ce- lebre-Sf.Vasile cel
Mare cu Sf.Gri- gore de Nazians -orice cre?tin trebuie s? se str?- duiasc? s? devin? prietenul lui Hristos
-elevii s? precizeze cum pot demonstra c? sunt prietenii lui Hristos -Ioan 15,14 Se împart elevii în 3
echipe, li se împart sarcinile de lucru-s? identifice solu?ii de ajutorare a unui prieten aflat într-una din
situa?iile: a.este bolnav, b.este lene?, c.este s?rac -se discut? solu?iile propuse c). O strategie didactic?, la
o disciplin? socio-uman?, la alegere, corespunz?toare unui înv???mânt bazat pe competen?e ?i centrat pe
activitatea elevilor. Cvintetul-metod? prin care se rezum? ?i se sintetizeaz? cuno?tin?ele desprinse
dintr-un text, dezbatere, prezentate apoi sub forma unei poezi cu 5 versuri. 1.Cuvântul cheie al
con?inutului (substantiv). 2.2 cuvinte care prezint? o descriere a cuvântului cheie (adjective). 3.3 cuvinte
care exprim? ac?iuni legate de cuvântul cheie (verbe la gerunziu sau alt mod). 4.4 cuvinte care exprim?
sentimentele ?i atitudinile elevului fa?? de conceptul cheie. 5.Un cuvânt care exprim? esen?a problemei.
Utilizarea cvintetului-când se urm?re?te realizarea unei reflec?ii rapide ?i eficiente asupra unui text.
Poate fi ?i instrument de evaluare a nivelului de în?elegere a problemei în discu?ie. Ex. Tema Slujire ?i
misiune-acas? Alc?tui?i câte un cvintet pt.cuvintele cheie: copiii b.p?rin?ii 1.copiii 2.cumin?i, încânt?tori
3.cinstind, ascultând, ajutând 4.nu uita de p?rin?i 5.recunosc?tori. Citirea versurilor: 5,1,2,3,4 Copiii/
cumin?i, încânt?tori/ cinstind, ascultând, ajutând/ nu uit? de p?rin?i. 1.p?rin?ii 2.truditori, îndur?tori
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3.protejând, mângâind, îndrumând 4.strâng to?i copiii acas? 5.responsabili. Citirea versurilor: 5,1,2,3,4:
Responsabili/Parin?ii/truditori, îndur?tori/ protejând, mângâind, îndrumând / strâng to?i copiii acas?.
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