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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Responsabilitatea creștină - Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.2 Argumentarea importanței aplicării învățăturilor moralei creștine în contextual social 

complex, complicat și paradoxal a lumii contemporane;  

4.1 Identificarea modalităților concrete de aplicare a virtuților creștine în diferite situații de 

viață; 

4.3 Aplicarea învățăturii despre respectul față de cele sfinte în diferite contexte ale vieții 

personale sau ale comunității.  

 

Activități de învățare recomandate: 

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

morală creștină, de istorie a religiilor) 

o studiul de caz cu rol de exemplificare a elementelor de morală creștină.  

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Responsabilitatea creștină - Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul) – Religie Ortodoxă, 

clasa a X-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează propozițiile lacunare și veți descoperi legea morală a Vechiului Testament, sintetizată în 

cele zece porunci:  

 

Textul cu spații goale: 

1. Eu sunt Domnul                          Tău; să nu ai alți dumnezei afară de Mine. 

2. Să nu-ți faci                         cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 

3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în                        . 

4. Adu-ți aminte de                         și o cinstește. 

5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, că bine să-ți fie și mulți ani                         pe pământ. 

6. Să                         . 

7. Să nu fii                         . 

8. Să nu furi. 

9. Să nu ridici                          împotriva aproapelui tău. 

10. Să                          nimic din ce este al aproapelui tău.  
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Soluția: 

Dumnezeul, chip, deșert, ziua Domnului, să trăiești, nu ucizi, desfrânat, mărturie mincinoasă, nu 

poftești. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Nu uita, poruncile divine deschid calea spre Dumnezeu! 

 

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=pjyr0551a20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pjyr0551a20 

 

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

 

1 Imagine 1 https://dbimg.eu/i/bqvemzmmto.jpg  30.  09.  2020 /21:10:32 

2 Imagine personală. 
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