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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: Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

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

viață; 

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

vieții personale și asupra 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 Noului Testament (Predica de pe munte) - Religie 

ortodoxă, clasa a X a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi importanța Fericirilor în 

viața creștinilor: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Prin activitatea Sa de propovăduire a Evangheliei, Domnul nostru Iisus Hristos 

ne propune o Lege morală _________ 

Soluția: DESĂVÂRȘITĂ 

2. Notificare: Predica de pe munte a fost rostită pe Muntele _________ 

Soluția: FERICIRILOR 

3. Notificare: Noul Testament provoacă pe om la o dinamică a vieții în _________ 

Soluția: HRISTOS 

4. Notificare: Răsplata celor „săraci cu duhul” este _________ 

Soluția: ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR 

5. Notificare: Răsplata pocăinței este _________ 

Soluția: MÂNGÂIEREA DIVINĂ 

6. Notificare: Blândețea este răsplătită cu ________ 

Soluția: MOȘTENIREA PĂMÂNTULUI 
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7. Notificare: Dreptatea este răsplătită cu _______ 

Soluția: DESĂVÂRȘIREA 

8. Notificare: Cei milostivi vor fi răsplătiți cu_________ 

Soluția: MILOSTENIA DIVINĂ 

9. Notificare: Cel curat cu inima va fi răsplătit cu _________ 

Soluția: BUCURIA VEDERII LUI DUMNEZEU 

10. Notificare: Făcătorii de pace vor fi învredniciți cu demnitatea de a se numi _________ 

Soluția: FIII LUI DUMNEZEU 

11. Notificare: Dreptatea va fi răsplătită cu moștenirea ________ 

Soluția: ÎMPĂRĂȚIEI CERURILOR 

12. Notificare: Statornicia în credință va fi răsplătită cu _________ 

Soluția: FERICIREA VEȘNICĂ 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Virtuțile cuprinse în cele nouă Fericiri sunt asemănate de Sfinții Părinți cu treptele scării spre 

desăvârșire, pe care creștinul trebuie să le urce pentru a se împărtăși de bucuria împărăției lui 

Dumnezeu: „Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri.” (Matei 5, 12) 

 

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=puz4o45yn20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=puz4o45yn20 

 

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

 

1 https://viobota.files.wordpress.com/2013/09/142094_predica-de-pe-munte1.jpeg accesat la 

data de 03.11.2020, 13.30 
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