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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 viață și progresul 

spiritual al creștinului; 

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: 

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: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 

Prima datorie a creștinului este de a-L iubi pe Dumnezeu, Creatorul, Binefăcătorul, Sfințitorul și 

Judecătorul său. 

Omul intră în comuniune cu Dumnezeu și tinde să ajungă la asemănarea cu El. 

Cinstirea adusă lui Dumnezeu pornește din credință, se continuă prin nădejde și se împlinește în 

iubire. 

Virtuțile teologice sunt: credința, nădejdea și dragostea. 

Virtuțile cardinale sunt: înțelepciunea, cinstea, curajul și cumpătarea. 

 

Afirmații false: 

Nu avem datoria să-L iubim pe Dumnezeu. 

Iubirea față de Dumnezeu nu trebuie să fie mai presus de orice. 



  
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: Prof. Constantin NICOLOVICI, Colegiul Tehnic Mătăsari, Gorj, 2020 

 
2 2 

Idealul creștinului este dobândirea de plăceri trupești. 

Porunca iubirii lui Dumnezeu presupune frica față de El și nu împlinirea poruncilor Lui. 

Sentimentalismul și fanatismul religios sunt lucruri bineplăcute lui Dumnezeu. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile referitoare la datoriile pe care creștinul le are față de Dumnezeu! 

Să nu uiți că prima datorie a creștinului este de a-L iubi pe Dumnezeu, iar această iubire se verifică 

prin păzirea poruncilor lui, dar și prin dragostea îndreptată spre semeni și spre întreaga creație! 

 

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=pr6chvp3c20 

 Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pr6chvp3c20 

 

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

 

1 Imagine 1 – https://112.ua/glavnye-novosti/bog-prostit-i-ya-proshhayu-chto-takoe-

proshhenoe-voskresene-i-kak-ego-pravilno-provesti-483150.html, 10.09.2020, ora 19:30 

2 Imagine 2 - https://112.ua/glavnye-novosti/bog-prostit-i-ya-proshhayu-chto-takoe-

proshhenoe-voskresene-i-kak-ego-pravilno-provesti-483150.html, 10.09.2020, ora 19:35 
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