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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 Noului Testament (Predica de pe munte) 

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; 

4.2.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: 
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) 

Repartizează corect VALORILE POZITIVE și FALSELE VALORI și vei putea descoperi 

importanța pe care au Fericirile în viața creștinului din punct de vedere spiritual: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

VALORI ADEVĂRATE: 

a) „fericirile sunt marcate de un caracter afirmativ” 

b) „omul smerit se bucură de lucrarea harului divin” 

c) „blândețea descoperă acea împăcare lăuntrică a omului cu ceea ce îl înconjoară” 

d) „milostenia reprezintă concretizarea iubirii în faptă” 

 

FALSE VALORI: 

a) „fericirile au fost rostite pe Muntele Sinai” 
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b) „răsplata pe care ne-o oferă milostenia este îndepărtarea de Dumnezeu” 

c) „virtuțile sunt roade ale păcatului „ 

d) „fericirea ține de trup, nu de suflet” 

 

Feedback 

Felicitări! 

„Poruncă nouă vă dau: Să vă iubiți unii pe alții!” (Ioan 13, 34) 

 

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

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, valorile adevărate și falsele valori promovare prin muzică) iar sub acestea se găsesc 

mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. Printr-un click se 

selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care 

corespuns acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este 

incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea fie o imagine 

de fundal, fie un film. Aici am ales o imagine cu icoana Sfântului Acoperământ al Maicii 

Domnului. La final elevul primește un feedback! 

 

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=pjmug9t9520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pjmug9t9520 

 

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

 

1 https://radiorenasterea.ro/paradoxul-predicii-de-pe-munte/, 16.09, ora 23:00 
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