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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Trăirea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Rolul tinerilor în apărarea vieții (combaterea violenței, a suicidului, a eutanasiei și a 

degradării demnității umane) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Prezentarea poziției și învățăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme 

actuale; 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învățătura de credință ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei; 

3.2. Asumarea unui comportament responsabil și altruist în relațiile cu aproapele; 

4.1. Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învățăturii creștine; 

4.2. Aplicarea învățăturii de credință a Bisericii în situații concrete de viață personală. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialogul, dezbaterea privind importanța și rolul diferitelor elemente de morală creștină; 

o analiza asemănărilor și a deosebirilor (între diferite aspecte ale vieții religioase etc. ); 

o realizarea unor observații, studii de caz, micro-anchete, sondaje de opinie pe teme privind 

aspecte concrete din viața religioasă a unei comunități sau a adolescenților; 

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: 

Rolul tinerilor în apărarea vieții (combaterea violenței, a suicidului, a eutanasiei și a degradării 

demnității umane) - Religie ortodoxă, clasa a XII-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă, despre rolul și importanța tinerilor în 

apărarea vieții și vei descoperi care este rolul tinerilor în apărarea acesteia: ✏ 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Ortodoxia învață că viața este un dar de la _________ 

Soluția: DUMNEZEU 

2. Notificare: Cea care duce la sinucidere este _________ 

Soluția: DEZNĂDEJDEA 

3. Notificare: Violența care se manifestă prin țipete, cuvinte urâte este violența _________ 

Soluția: FIZICĂ 
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4. Notificare: Metoda de provocare a unei morți imediate, fără durere este_________ 

Soluția: EUTANASIA. 

5. Notificare: Demnitatea umană constă în faptul ca omul este_________ creației. 

Soluția: COROANA 

6. Notificare: Tânărul luptă împotriva acestor plăgi ale societății prin _________ 

Soluția: RUGĂCIUNE 

7. Notificare: Eutanasia, violența, sinuciderea sunt considerate _________ 

Soluția: PĂCATE 

8. Notificare: Viața umană trebuie prețuită, conservată și _________ 

Soluția: OCROTITĂ 

9. Notificare: Printr-un comportament controlat, putem evita _________ 

Soluția: VIOLENȚA 

 

Feedback 

Felicitări! Ai reușit să deslușești cuvântul ascuns! 

 

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=pi87bxjvc20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pi87bxjvc20 

 

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

 

1 Antet - https://medicinasufletuluisite.files.wordpress.com/2019/12/baby-

2416718_1280.jpg?w=1200, , 12.11.2020, ora 15:37 
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