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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Trăirea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Responsabilitate creștină - Datorii față de Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

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

ortodoxă; 

3.2. Analiza datoriilor creștinului și a specificului acestora în contextul societății actuale; 

3.3. Aplicarea învățăturilor creștine referitoare la modul de participare personală la viața liturgică 

a Bisericii; 

4.1. Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Responsabilitate creștină - Datorii față de Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a IX-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă  și vei descoperi care sunt 

responsabilitățile noastre față de Dumnezeu: ✏ 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Omul își arată iubirea și atașamentul față de Dumnezeu prin efortul de a-L 

cunoaște și prin_________. 

Soluția: ADORARE 

2. Notificare: Credința este un dar de la Dumnezeu. Aceasta este o _________. 

Soluția: VIRTUTE 

3. Notificare: Iubirea față de Dumnezeu trebuie să fie mai presus de orice, internă și lucrătoare 

și _________. 

Soluția: STATORNICĂ 

4. Notificare: Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El este Creatorul și _________. 

Soluția: PRONIATORUL NOSTRU 

5. Notificare: Credința, nădejdea și dragostea sunt numite virtuți _________. 

Soluția: TEOLOGICE 

6. Notificare: Dintre cele trei virtuți teologice, cea mai mare dintre ele este_________. 
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Soluția: DRAGOSTEA 

7. Notificare: Înțelepciunea, curajul, cinstea și cumpătarea sunt numite virtuți_________. 

Soluția: CARDINALE 

8. Notificare: Cele mai importante datorii ale creștinului față de Dumnezeu sunt: să-L laude în 

toată vremea și să-I _________. 

Soluția: ÎMPLINEASCĂ PORUNCILE 

9. Notificare: Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani (capitolul 14, versetul 12) ne 

atrage atenția zicând: fiecare din voi va da seamă despre sine lui _________. 

Soluția: DUMNEZEU 

10. Notificare: Sfântul Serafim de Sarov spunea că scopul vieții noastre creștine este unirea cu 

Dumnezeu, adică dobândirea ________. 

Soluția: DUHULUI SFÂNT 

11. Notificare: Pentru noi, creștinii, ziua dedicată lui Dumnezeu este ________. 

Soluția: DUMINICA 

12. Notificare: Sfântul Evanghelist Ion ne spune că: „Cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și 

pe _________”. 

Soluția: FRATELE SĂU 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Sfânta Scriptură ne învață că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. „Cel ce se teme de 

Dumnezeu, Îl are pe Dumnezeu și pe îngerii Lui aproape…” (Pr. Dumitru Stăniloae). 

 

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=pik4bdtqa20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pik4bdtqa20 

 

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

 

1 Imagine 1 - https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-

articol/public/imagine/2014/04/sfanta_si_marea_marti_-

_fecioarele_cele_intelepte.jpg?itok=B6pJF4GB , 13.10.2020, 15:05 
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