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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Trăirea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Familia creștină - azi 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.2. Analizarea responsabilităților și a modului de implicare a tânărului creștin în familie și în 

societatea contemporană; 

4.2. Analizarea consecințelor negative ale comportamentelor care încalcă morala creștină, 

asupra vieții personale și asupra comunității. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialogul, dezbaterea privind importanța și rolul diferitelor elemente (de dogmatică, de 

morală creștină, de istorie a religiilor); 

o analiza unor modele de acțiune privind implicarea în rezolvarea unor probleme concrete din 

viața adolescenților sau din viața comunității. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Familia creștină-azi - Religie ortodoxă, clasa a XI a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi cât de importantă este 

familia creștină în societate: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Prima familie a fost întemeiată de Dumnezeu în _________ 

Soluția: GRĂDINA EDENULUI 

2. Notificare: Mântuitorul Iisus Hristos a acordat o cinste deosebită căsătoriei prin participarea 

la nunta din _________ 

Soluția: CANA GALILEII 

3. Notificare: Căsătoria reprezintă legătura dintre un bărbat și o femeie, închipuind legătura 

dintre Hristos și _________ 

Soluția: BISERICĂ 

4. Notificare: Scopul întreit al familiei nu se poate împlini în mod autentic și profund 

fără_________ 

Soluția: IUBIRE 

5. Notificare: Copiii devin dar al lui Dumnezeu și rod al iubirii și al rugăciunii_________ 

Soluția: PĂRINȚILOR 
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6. Notificare: Însușirile familiei creștine sunt unitatea și_________ 

Soluția: FIDELITATEA 

7. Notificare: Învățătura Bisericii îndeamnă membrii familiei să trăiască într-o atmosferă de 

_________ 

Soluția: RUGĂCIUNE 

8. Notificare: „De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de femeia sa și 

vor fi amândoi un _________” 

Soluția: TRUP 

9. Notificare: „Nu este bine șă fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru _________” 

Soluția: EL 

10. Notificare: Locul în care ia naștere familia creștină nu poate fi altul decât _________ 

Soluția: BISERICA 

11. Notificare: Principalele răni care afectează familia sunt adulterul și ________ 

Soluția: AVORTUL 

12. Notificare: Copiii sunt datori să-și iubească _________ 

Soluția: PĂRINȚII 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că „Soții trebuie să fie unul altuia sprijin și adăpost și 

îmbărbătare împotriva atâtor rele care-i asaltează din toate părțile.” 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Găsește cuvântul”. 

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=pxe9jqdqa20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxe9jqdqa20 

 

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

 

1 https://ziarullumina.ro/galerie/familia-crestina-si-provocarile-lumii-moderne-65525.html, 

accesat la data de 02.11.2020, 20.05. 
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