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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: 

1.2. Explicarea importanței împlinirii datoriilor morale și materiale pentru viața și progresul 

spiritual al creștinului 

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: 

„Dacă zice cineva: Iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este! Pentru că cel ce 

nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut nu poate să-l 

iubească” (I Ioan 4, 20). Completează spațiile libere selectând cuvintele potrivite și amintește-ți, pe 

baza informațiilor primite de la profesor, că scopul vieţii creştinului este unirea cu Dumnezeu: 

 

Textul cu spații goale: 

1. Scopul vieții creștinului este unirea cu ___________. 

2. Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El este ___________ și Proniatorul nostru. 

3. Creștinul își arată iubirea față de Dumnezeu prin încercarea de a-L _________, de intra în 

comuniune cu El. 

4. Lauda adusă lui Dumnezeu și împlinirea poruncilor trebuie făcută cu ____________, inimă 

curată și fără vreun scop material. 

 

 

Soluția: 

Dumnezeu, Creatorul, cunoaște, sinceritate. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații goale”. 

Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri! 

 

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=pk40hqojt20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pk40hqojt20 

 

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

 

1 Imagine 1- https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfanta-treime/sfanta-treime-iconografie-

69438.html 
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