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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: 

Ordonează cuvintele în funcție de fiecare din grupele propuse și vei înțelege că cea mai mare 

poruncă din lege este: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, 

și din tot cugetul tău, iar a doua asemenea acesteia: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” 

(Matei 20, 40): 

 

I. Păcate împotriva iubirii aproapelui: 

a) Ura; 

b) Invidia sau pizma; 

d) Clevetirea, nedreptatea; 

f) Furtul, omorul; 

g) Înșelăciunea. 

 

II. Păcate împotriva cinstirii aproapelui: 

c) Disprețul față de aproapele; 

e) Nerecunoașterea dreptului aproapelui; 

h) Folosirea aproapelui pentru lucruri înjositoare. 
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Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă! 

 

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

grupe”. Elevul trebuie să dispună cartonașele în funcție de categoria în care acesta crede că se 

potrivesc. La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect 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=po7em560a20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=po7em560a20 

 

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

 

1 https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/articol/2015/11/hristos_imparat._in

geri._sfinti.jpg?itok=b7yHSLok 07.09.2020, ora 21:55 
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