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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Învățătura de credință” 

Titlul lecției: Adorarea lui Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Argumentarea importanței sfințeniei și a respectului creștinilor față de cele sfinte 

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învățăturii de credință 

ortodoxă 

Competențe derivate, în plan cognitiv (C1) și al formării de atitudini (C2): 

C1: Formarea deprinderii de a rezolva corect itemi de diferite tipuri, în timpul indicat de 

profesor; 

C2: Autoevaluarea corectă, pe baza baremului și a comunicării cu profesorul, după aplicarea 

testului de evaluare. 

 

Designul activității de învățare online 

Titlul exercițiului: 

Adorarea lui Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a IX a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare și completează textul: 

 

Enunțuri: 

1.Adorarea este o/un___________ , însoțită de ritual și gesturi. 

a) atitudine profund religioasă 

b) un exerciţiu 

c) un sentiment 

2. prin care se exprimă ______________________totală din iubire față de Dumnezeu ca Domn 

atotputernic și atotțiitor. 

a) dragostea și ascultarea 

b) societatea 

c) lumea 

3. Adorarea este _______adus lui Dumnezeu și este specifică atât Vechiului cât și Noului 

Testament. 

a) cultul suprem 

b) comportament 

c) încredere 

 

Răspunsuri corecte: 

1.a)  



 

 

  

 

MITROPOLIA OLTENIEI 
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ FACULTATEA DE TEOLOGIE 
ORTODOXĂ DIN CRAIOVA 

 

PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE 

DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020 

 

Autor, Prof. Aurora TURCU,  Craiova, 2020 
2 2 

2.a) 

3.a) 

 

Feedback 

Felicitări, ai răspuns corect la toate întrebările! 

Să nu uiți că adorarea este manifestarea iubirii omului față de Dumnezeu! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Quiz cu alegere 

multiplă” . Elevul va completa enunțurile.. 

Opțiunea aleasă se va bifa și dacă este corect se va înverzi, răspunsurile greșite vor rămâne doar 

bifate dar declarate incorecte. La final elevul poate vedea pe cadran marcat cu verde procentul de 

răspunsuri corecte și cu roșu procentul incorect și 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: 

https://learningapps.org/display?v=pnb04xs9520 

https://learningapps.org/watch?v=pnb04xs9520 

 

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