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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; 

3.1. Identificarea și folosirea unor modele de comportament creștin în exemplele din Biblie și din 

istoria Bisericii; 

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: 

Pentru a putea face față așa cum se cuvine diferitelor trebuințe ale vieții și pentru a-și îndeplini 

menirea sa morală, creștinul are nevoie de pregătire sufletească și trupească. În acest sens, citește cu 

atenție afirmațiile următoare și bifează doar afirmația adevărată: 

 

Întrebări și răspunsuri: 

Datoriile creștinului către întreaga sa ființă se cuprind în trei virtuți de seamă: 

a) stima de sine; 

b) smerenia; 

c) dragostea de sine; 

d) lauda de sine. 

Creștinul își arată cinstirea de sine prin: 

a) ferirea de faptele rele; 

b) săvârșirea faptelor bune; 

c) păstrarea onoarei; 

d) nedreptatea făcută celuilalt. 

Foloasele cinstirii de sine sunt: 

a) scut împotriva ispitelor; 

b) stăruința și înaintarea în virtute; 
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c) dragostea și mulțumirea către Dumnezeu; 

d) dragostea către aproapele; 

e) nepăsarea. 

Păcatele împotriva cinstirii de sine sunt: 

a) înjosirea prin fățărnicie; 

b) lingușirea; 

c) viețuirea păcătoasă; 

d) nepăsarea față de cinstea proprie; 

e) fanatismul religios. 

Păcatele împotriva dragostei de sine sunt: 

a) ura față de sine; 

b) egoismul; 

c) lenea; 

d) curăția. 

Roadele smereniei pot fi: 

a) Ascultarea de Dumnezeu; 

b) Căința; 

c) Pacea sufletului; 

d) Înfrânarea imboldului după laude; 

e) Cinstirea, dragostea, dreptatea față de aproapele; 

f) Indiferența față de aproapele. 

Creștinul are datoria să cultive următoarele puteri sufletești: 

a) Mintea; 

b) Voința; 

c) Sentimentul; 

d) Mândria. 

Trupul fiind zidire a lui Dumnezeu, creștinul este dator să se îngrijească de sănătatea trupului prin: 

a) Îmbrăcăminte necesară; 

b) Hrana potrivită; 

c) Locuință sănătoasă; 

d) Odihna; 

e) Munca până la epuizare. 

Păcatele împotriva datoriei fată de trup sunt: 

a) Primejduirea și distrugerea vieții; 

b) Lenea; 

c) Îmbuibarea; 

d) Nebăgarea în seamă a bolilor; 

e) Rugăciunea. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre datoriile pe care creștinul le are față de sine! 

Să nu uiți că „Un nume bun este mai de preț decât bogăția” (Pilde 22, 1). 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Răspuns cu alegere 

multiplă”. Prin acest exercițiu se cere elevilor să precizeze valoarea de adevăr a enunțurilor, bifând 

doar pe acestea nu și pe cele false. La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi. La final elevul 

primește o apreciere. Fiecare întrebare este selectată până când este găsit răspunsul corect! 

 

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=p1tndoauc20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p1tndoauc20 

 

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

 

1 

 

 

Imagine 1 

https://doxologia.ro/viata-bisericii/reflectii/sfantul-serafim-de-sarov-pilda-celor-zece-fecioare 

24.09.2020, ora 12:30 
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Imagine 2 

https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/patristica/smerenia-nu-este-o-virtute-ci-un-

mod-de-viata-136074.html 

24.09.2020, ora 09:05 
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