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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: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei înțelege că promovarea valorilor 

creştine poate fi realizată şi prin cuvânt, nu numai faptă: 

Grupul de elemente: 

Notificare: Dumnezeu este__________. 

Noțiune căutare: IUBIRE 

Notificare: Trăiți cu toți oamenii în bună__________. 

Noțiune căutare: PACE 

Notificare: În firea omului este sădită____________. 

Noțiune căutare: LIBERTATEA 

Notificare: Realizarea chemării lui Dumnezeu este__________. 

Noțiune căutare: SFINȚENIA 

 

Feedback: 

Foarte bine! 

Ai reușit să-ți însușești cunoștințele despre valorile religioase! 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Rodica DRAGOMIRESCU, Colegiul Național „George Coșbuc”, Motru, Gorj, 2020 

 
2 2 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și noțiunea căutare. Elevul va preciza valoarea de 

adevăr a enunțurilor, completându-le cu cuvinte potrivite, Dacă elevul va găsi literele corecte, ele 

vor fi așezate pe ecran. Alegerea greșită a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=pqngwqcqk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pqngwqcqk20 

 

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