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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; 

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 dogmatică, de 

morală creștină, de istorie a religiilor); 

o analiza asemănărilor și a deosebirilor (între diferite aspecte ale vieții religioase, între religii, 

între textele religioase și cele laice pe teme comune 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: 

În viața de zi cu zi este bine să aplici  învățăturile Bisericii cu privire la rolul pe care îl au tinerii în 

apărarea vieții. Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la 

profesor, care este rolul tinerilor în apărarea vieții: 

 

Textul cu spații goale: 

Violența poate fi __________adică țipete sau ___________prin bătăi, lovituri 

cauzatoare de răni. În fața violenței, omul are mai multe posibilități: 

____________, ____________ și ____________. 
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____________înseamnă pierderea încrederii în bunătatea și milostivirea lui 

Dumnezeu. Biserica condamnă ____________ pentru că este o crimă împotriva 

omului, a societății și a ____________, Care ne-a dăruit viața. 

Eutanasia este metoda de provocare rapidă și fără ____________ a unei morți 

imediate, pentru bolnavii incurabili, cu scopul de a le curma ____________. 

Demnitatea umană constă în faptul ca omul este_________ creației. Potrivit 

acestei demnități, _________ este dator să lupte împotriva _________. 

 

Soluția: 

Verbală, fizică, fuga, ajutorul străin, propriile puteri, deznădejdea, sinuciderea, Dumnezeu, durere, 

suferința, coroana, omul, patimilor. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Rolul tinerilor în apărarea vieții”! 

 

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=pwwhd5b3520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pwwhd5b3520 

 

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

 

1. Antet - 

https://cmedia.romaniatv.net/image/202010/full/icoana_maicii_domnului_bucuria_celor_necajiti

_07521600.jpg, 12.11.2020, ora 16:32 

2. Imaginea 1 - https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/31/17/16/arm-2025687_960_720.png, 

25.09.2020, 23:48 
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