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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Spiritualitate și viață creștină” 

Titlul lecției: Iubire și dreptate 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Identificarea și prezentarea unor modele de comportament creștin, în exemplele 

personalităților biblice și în cele din istoria bisericească românească 

4.2. Analizarea consecințelor negative a comportamentului care încalcă morala creștină, asupra 

vieții personale și asupra comunității 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică privind necesitatea și importanța iubirii și dreptății în viața 

creștinilor; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea modului în care 

iubirea și dreptatea se intercondiționează permanent. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Iubire și dreptate - Religie ortodoxă, clasa a X-a 

 

Definirea cerinței: 

Ținând cont de faptul că, iubirea oamenilor către Dumnezeu este un răspuns al iubirii pe care El ne-

o dăruiește nouă și că, în plus, dreptatea izvorăște, la fel ca și iubirea, din Dumnezeu, completați 

spațiile goale din textul de mai jos, alegând cuvintele potrivite: 

 

Descriere 

Textul lacunar: 

„Dacă zice cineva: iubesc pe_________, iar pe fratele său îl________, mincinos este. 

Pentru că cel ce nu__________pe fratele său pe care l-a______, pe Dumnezeu, pe Care 

nu L-a văzut, nu poate să-L____________. Și această poruncă avem de la El: cine 

iubește pe Dumnezeu să iubească și pe__________său. (I Ioan 4, 20-21).  

Și noi am cunoscut și am____________iubirea pe care______________o are către noi, 

Dumnezeu este____________și cel ce______________în iubire, rămâne în Dumnezeu 

și Dumnezeu rămâne în el. (I Ioan 4, 16).  

Așa zice_________: Faceți judecată și___________și scoateți pe cel__________din 

mâna asupritorului, nu asupriți și nu________pe străin, pe_________ și 

pe__________și sânge_________să nu__________în locul acesta.” (Ieremia 22, 3). 
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Lista cuvintelor care lipsesc: 

Dumnezeu, iubește, urăște, văzut, iubească, fratele, vărsați, crezut, iubire, rămâne, dreptate, 

Domnul asuprit, împilați, nevinovat, văduvă, orfan. (Cuvintele sunt așezate aleatoriu și unele se 

repetă. ) 

 

Feedback 

Felicitări, totul e rezolvat corect!  

Nu uitați, iubirea și dreptatea sunt complementare! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Text spații goale”. 

Elevul va completa spațiile libere, alegând cuvântul potrivit din lista de cuvinte indicată. La final, 

cuvintele completate corect se vor înverzi, iar cele completate incorect se vor înroși. 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=p6bx7qeok20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p6bx7qeok20 

 

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

 

1 Fundal – imagine din arhiva foto personală; 

2.  Imagine: https://marturieathonita.ro/wp-content/uploads/schema-and-structured-data-for-

wp/Evanghelia-iubirii-des%C4%83v%C3%A2r%C5%9Fite-1200x910.jpg, accesat la data de 

24.11.2020, ora 12:25 
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