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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: Forme de denaturare a persoanei (corupția, minciuna, înșelătoria) 

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 asemănărilor și a deosebirilor (între diferite aspecte ale vieții religioase, între religii, 

între textele religioase și cele laice pe teme comune etc. ). 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Forme de denaturare a persoanei (corupția, minciuna, înșelătoria). - Religie ortodoxă, clasa a XI-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare și vei putea analiza responsabilitățile și modul de implicare a 

tânărului creștin în familie și în societatea contemporană: 

 

a) Stare de abatere de la moralitate, datorie; depravare; desfrâu; venalitate___________: 

CORUPȚIE. 

b) Afirmație prin care se denaturează în mod deliberat adevărul, plăsmuire a imaginației; 

ficțiune, amăgire_____________ : MINCIUNA. 

c) Inducere în eroare; escrocherie, fraudă, infracțiune constând în inducerea în eroare și 

păgubirea unei persoane prin prezentarea drept adevărate a unor fapte mincinoase, în scopul 

de a obține un anumit folos material_________________: ÎNȘELĂTORIA. 

d) „Când grăiește minciuna, grăiește dintru ale sale (îngerul căzut), căci este mincinos și 

tatăl________________”. (In 8, 44) – MINCIUNII. 

e) „Căci dinăuntru, din______________omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile, 

uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pizmaș, hula, 

trufia, ușurătatea”. (Mc. 7, 21-22) – INIMĂ. 
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Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre corupție, înșelătorie și minciună! 

Să nu uiți că patimile care afectează persoana umană sunt atât sufletești cât și trupești! 

 

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

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, completându-le cu acele cuvinte care se 

potrivesc. Dacă elevul va găsi literele corecte, ele vor fi afișate pe ecran. În caz contrar pentru 

fiecare literă greșită se va șterge o petală. 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=pfxfa4y6a20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pfxfa4y6a20 

 

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

 

Antet: http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2014/01/temptation-02.jpg; accesat la 

data de 02.11.2020; 22.00 

 

https://learningapps.org/display?v=pfxfa4y6a20
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http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2014/01/temptation-02.jpg

