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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Creştinismul şi provocările lumii contemporane” 

Titlul lecţiei: Muzica în viaţa tinerilor 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

4.1. Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă; 

4.2. Formularea de soluţii  pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învăţăturii creştine. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea  biblică şi patristică privind valori și sentimente pozitive transmise de muzică; 

o utilizarea   calculatorului   şi  a  altor  mijloace  audio-vizuale  pentru  ilustrarea  muzicii în 

viața tinerilor. 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Muzica în viaţa tinerilor - Religie ortodoxă, clasa a IX a  

 

Definirea cerinței: 

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: 

 

Afirmații adevărate: 

Muzica are drept scop principal să glorifice măreţia lui Dumnezeu. 

Muzica este un limbaj internaţional prin care putem comunica cu toţi oamenii. 

Muzica adevărată este în legătură cu Dumnezeu şi cu oamenii lui Dumnezeu. 

Cuvintele și mesajul muzicii fac apel la virtuțile despre care Dumnezeu ne vorbește în Scriptură. 

Un tânăr creștin va alege doar acele melodii care promovează relația omului cu Dumnezeu. 

 

Afirmații false: 

Muzica este bine să fie aleasă în funcție de stilul vestimentar al artistul. 

Muzica este asociată cu violenţa și misoginismul. 

Muzica poate să trezească în tineri doar emoţii pozitive. 

Rolul muzicii în viața tinerilor ar trebui să fie acela de promovare a goanei după succes. 

Prin muzică este bine să se urmărească exprimarea sentimentelor și a ideilor  fără nicio limită. 
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Feedback 

Felicitări!   

Ți-ai însușit noțiunile despre muzică și despre rolul ei în viața tinerilor!  

Să nu uiți că muzica este o rugăciune cântată adusă lui Dumnezeu! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps 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=pv91o3eg320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pv91o3eg320 

 

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

 

1 Antet –  imagine personală 

2 Imagine 1 - https://moldnova.eu/wp-

content/uploads/2017/12/25498204_1150274121775233_2973415425415421334_n.jpg, 

23.09.2020, ora 00,00 

3. Imagine 2 - imagine personală 

4. Imagine 3 – https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2015/03/carte_muzica_psaltica.jpg?itok=iNG76Wmp, 23.09.2020, ora 

00,00 

5. Imagine 4 – imagine personală 

6. Imagine 5 - https://c4.wallpaperflare.com/wallpaper/476/223/771/lacrymosa-brown-violin-

bow-and-music-book-wallpaper-preview.jpg, 23.09.2020, ora 00,00 

7. Imagine 6 - https://static4.libertatea.ro/wp-content/uploads/2017/08/IMG_1058.jpg, 

23.09.2020, ora 00,00 

8. Imagine 7 - imagine creată 

9. Imagine 8 -  https://www.zilesinopti.ro/media/1909669435e34157881c8c0.91299709.jpg, 

12.06.2020, ora 09,44; 

10. Imagine 9 - https://andreicenusa.ro/wp-content/uploads/2015/10/muzica-e-viata.jpg, 

23.09.2020, ora 00,00 
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