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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: 
Îndatoririle membrilor familiei creștine fac apel la virtuțile despre care Dumnezeu ne vorbește, 

destul de clar, în Sfânta Scriptură. Repartizează corect VALORILE POZITIVE și FALSELE VALORI 

și vei putea asculta cântarea „Pe tine te fericim” interpretată de Corul Byzantion ce poate aduce 

unui tânăr creștin plus valoare din punct de vedere spiritual: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

VALORI ADEVĂRATE: 

„soții trebuie să se respecte unul pe celălalt”; 

„soții trebuie să se iubească necondiționat”; 

„soții trebuie să se ajute reciproc”; 

„familia este biserica de acasă”; 

„copiii trebuie să se roage pentru părinți”; 

„copiii trebuie să-și iubească părinții”. 

 

FALSE VALORI: 

„copiii trebuie să se îndepărteze de părinți; 

„copiii trebuie planificați”; 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Pr. Prof. Gabriel DIACONIȚA, Colegiul Național „Tudor Arghezi”, Târgu Cărbunești, 2020 

 
2 2 

„viitorii soți pot avea credințe diferite”; 

„familia trebuie să aibă la baza starea materială a soților”; 

„avortul nu este considerat crimă”; 

„concubinajul are aceeași valoare ca și căsătoria”. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Nu uita de cântarea surpriză!  

 

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, valorile adevărate și falsele valori promovare prin muzică) 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 fie o imagine 

de fundal, fie un film. Aici am ales cântarea „Pe tine te fericim”, interpretată de Corul Byzantion în 

video cu link-ul https: //youtu. be/rCkWM9sv1_8? t=122. 

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=pp88kh5jj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pp88kh5jj20 

 

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

 

Imagine fundal: https://ziarullumina.ro/galerie/familia-crestina-si-provocarile-lumii-moderne-

65526.html accesat la data de 02.11.2020; 20.15; 

Video 1 – https://youtu.be/rCkWM9sv1_8?t=122, accesat la 1.09.2020, ora 19:54. 
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