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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; 

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: 

„Precum voiți să vă facă vouă oamenii faceți-le și voi asemenea” (Luca 6, 31). Citește cu atenție 

afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, direcționeaz-o spre 

partea unde se află cuvântul Adevărat. Dacă apreciezi că afirmația este falsă, direcționeaz-o spre 

partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 

Împlinirea datoriilor față de aproapele este o dovadă a dragostei noastre față de Dumnezeu; 

Dragostea față de aproapele se arată prin hrănirea și îmbrăcarea acestuia; 

Dragostea față de aproapele se arată prin iertare și mângâiere; 

Faptele milei trupești și sufletești trebuie făcute cu dragoste frățească fără a urmări o răsplată. 

 

Afirmații false: 

Îl respect pe aproapele meu dacă și el mă respectă; 

Nu îmi pasă de cei aflați în suferință deoarece își merită soarta; 

Îmi cinstesc numai semenii din neamul meu; 

Nu vreau să iert pe cei ce greșesc. 
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Feedback 

Felicitări! 

 

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

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

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=p8hjihrik20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p8hjihrik20 

 

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

 

1 Imagine 1 –http://www.sihastriaputnei.ro/samarineanul-milostiv 

2 Imagine 2 - https://romanortodox.info/predica-parintelui-ciprian-ioan-staicu-la-duminica-a-xi-

a-dupa-pogorarea-sfantului-duh-pilda-datornicului-nemilostiv-12-aug-2018/ 
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