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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Trăirea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Responsabilitate creștină - Datorii față de aproapele 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învățăturii de credință 

ortodoxă; 

3.2. Analiza datoriilor creștinului și a specificului acestora în contextul societății actuale; 

3.3. Aplicarea învățăturilor creștine referitoare la modul de participare personală la viața liturgică 

a Bisericii; 

4.1. Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Responsabilitate creștină - Datorii față de aproapele - Religie ortodoxă, clasa a IX-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este o faptă a milei 

sufletești, direcționeaz-o spre partea unde se află scris Faptele milei sufletești, dacă apreciezi că 

afirmația este o faptă a milei trupești, direcționeaz-o spre partea unde este scris Faptele milei 

trupești: 

 

Grupa I: Faptele milei sufletești 

a) Întoarcerea celor rătăciți la calea adevărului și a păcătoșilor la calea virtuții (Iacob 5, 19-20); 

b) Învățarea celor neștiutori și nepricepuți (Faptele Apostolilor 8, 31); 

c) Sfătuirea celor care au nevoie (I Tesaloniceni 5, 11-15); 

d) Rugăciunea către Dumnezeu pentru aproapele nostru (Iacov 5, 16); 

e) Mângâierea celor întristați; 

f) Răsplătirea răului cu bine; 

g) Iertarea celor care ne-au greșit. 

 

Grupa II: Faptele milei trupești 

a) Hrănirea celui flămând; 

b) Adăparea celui însetat; 
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c) Îmbrăcarea celui gol; 

d) Cercetarea celor aflați în necazuri, închisori, nevoi, suferință, boală; 

e) Găzduirea călătorilor; 

f) Îngroparea săracilor și a celor pe care nu are cine să-i îngroape. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre datoriile creștinului față de aproapele, cunoscute sub denumirea de 

faptele milei sufletești și faptele milei trupești! 

Să nu uiți că simpla împlinire a datoriilor creștine față de aproapele nu este suficientă. Ele trebuie să 

se nască din marea poruncă a iubirii dată de Mântuitorul: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni 

nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13). 

 

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

grupe”. Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Grupa I sau 

Grupa II. La sfârșit, piesele dispuse corect la grupa I se vor înverzi, iar piesele dispuse corect la 

grupa II se vor înroși. La final 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=pbuiyrjnv20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pbuiyrjnv20 

 

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

 

1 Imagine 1 – https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/evanghelia-de-duminica/asteapta-

cu-credinta-chiar-si-in-suferinta-135219.html, 20.09.2020, ora 14:49 

2 Imagine 2 - https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/evanghelia-de-duminica/asteapta-

cu-credinta-chiar-si-in-suferinta-135219.html, 20.09.2020, ora 14:49 
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