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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 sine 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Explicarea importanței împlinirii datoriilor morale și materiale pentru viața și progresul 

spiritual al creștinului; 

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 sine - Religie ortodoxă, clasa a IX-a 

 

Definirea cerinței: 
Creștinul are două părți alcătuitoare ale ființei sale, adică sufletul și trupul. Alegeți care sunt 

modalitățile de îngrijire ale creștinului față de trup și sănătatea acestuia și care sunt modalitățile de 

îngrijire a sufletului: 

 

I. Modalități de îngrijire a creștinului față de trup: 

a) Hrană potrivită și cumpătare; 

d) Îmbrăcăminte trebuitoare; 

g) Locuință sănătoasă; 

h) Igienă; 

j) Munca și exercițiile trupești; 

k) Vindecarea sănătății zdruncinate de boală; 

c) Odihna. 

 

II. Modalități de îngrijire a creștinului față de suflet: 

b) Cultivarea intelectului; 

e) Cultivarea sentimentelor; 

i) Cultivarea voinței; 

f) Smerenia creștină. 
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Feedback 

Super, ai ordonat corect! 

Nu uita, scopul vieţii fiecărui creştin este dobândirea mântuirii! 

 

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

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie, iar sub 

acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare care aparține unei 

categorii. Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe 

rând piesele de puzzle care corespund acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele 

dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-

ului, va apărea o imagine de fundal. La final elevul primește un feedback! 

 

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=p04avju4k20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p04avju4k20 

 

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