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II. PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Trăirea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Rolul creștinilor în promovarea valorilor religioase 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.2. Analizarea responsabilităților și a modului de implicare a tânărului creștin în familie și în 

societatea contemporană; 

4.2. Analizarea consecințelor negative ale comportamentelor 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 analiza unor modele de acțiune privind implicarea în rezolvarea unor probleme concrete din 

viața adolescenților sau din viața comunității. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Rolul creștinilor în promovarea valorilor religioase - Religie ortodoxă, clasa a XI-a 

 

Definirea cerinței: 

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: 

 

Afirmații adevărate: 
a) Credința este adeziunea totală și liberă a spiritului omenesc la Dumnezeu, la tot ceea ce a 

descoperit El Bisericii Sale. 

b) Nădejdea este încrederea că vom ajunge la fericirea veșnică și nu vom fi lipsiți de mijloacele 

necesare mântuirii, pe baza făgăduinței divine care se consolidează cu ajutorul harului. 

c) Iubirea prin care se realizează cea mai profundă legătură cu Dumnezeu și cu întreaga creație, 

este cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu. 

d) Dreptatea reglementează raporturile creștinilor cu Dumnezeu, cu semenii și ale omului cu 

sine însuși. 

e) Libertatea este aderarea voluntară la poruncile lui Dumnezeu sau la respingerea lor. 

f) Pacea este împăcarea omului cu Dumnezeu, cu semenii și cu sine însuși. 

g) Sfințenia este starea de curăție spre care ar trebui să tindă tot creștinul. 
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Afirmații false: 

a) Prioritățile în viața unui creștin sunt aceleași ca pentru un necreștin. 

b) Valorile creștine nu pot fi promovate în societatea contemporană. 

c) Creștinii trebuie să se comporte diferit față de cei care nu împărtășesc aceleași convingeri 

religioase. 

d) Este suficient să fii creștin, numai acest nume te poate mântui, fără vreo lucrare exterioară. 

e) Omul trebuie să creadă numai în bunătatea lui Dumnezeu. 

f) Libertatea este darul de a face ceea ce vrei. 

g) Prin iubirea membrilor familiei, împlinești iubirea față de aproapele. 

 

Feedback: 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre valorile creștine! 

Să nu uiți că ele sunt temelia creștinătății! 

 

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=pnji6zvnj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pnji6zvnj20 

 

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

 

 

1 https: //pt. wikipedia. org/wiki/Ficheiro: Composite_christ_pantocrator. png, data 26.09.2020. 

ora 05:10; 

2 https://pxhere.com/ro/photo/259568, data 26.09.2020, ora 05:34. 
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