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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Trăirea Învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Libertate și opțiune - Conștiința morală glasul lui Dumnezeu în om 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

4.1. Identificarea modalităților concrete de aplicare a virtuților creștine în diferite situații de 

viață; 

4.2. Analizarea consecințelor negative a comportamentului 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 studiul de caz cu rol de exemplificare a elementelor de morală creștin. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Libertate și opțiune - Conștiința morală glasul lui Dumnezeu în om - Religie ortodoxă, clasa a X a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi de ce este importantă 

ascultarea conștiinței în viața oamenilor: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Conștiința morală este glasul lui _________ 

Soluția: DUMNEZEU 

2. Notificare: Creștinul trebuie să asculte totdeauna de glasul _________ 

Soluția: CONȘTIINȚEI 

3. Notificare: Orice lucrare potrivnică conștiinței este_________ 

Soluția: REA 

4. Notificare: Ascultarea conștiinței ne apropie de _________ 

Soluția: DUMNEZEU 

5. Notificare: Conștiința îi mustră pe protopărinții Adam și Eva după ce au călcat porunca 

_________ 

Soluția: DUMNEZEIASCĂ 

6. Notificare: Creștinul are datoria de a săvârși fapte. _________ 

Soluția: BUNE 
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7. Notificare: Conștiința dreaptă este cea care îl oprește pe om de la înfăptuirea unei fapte 

________ 

Soluția: RELE 

8. Notificare: Conștiința ne poate mustra atât înainte cât si după săvârșirea unei ________ 

Soluția: FAPTE 

9. Notificare: Conștiința este vocea lăuntrică care ne judecă acțiunile_________ 

Soluția: NOASTRE 

10. Notificare: Conștiința se poate păstra curată când ne ferim de _________ 

Soluția: PĂCATE 

11. Notificare: Neascultarea conștiinței se manifestă prin mustare cu ________ 

Soluția: NELINIȘTE 

12. Notificare: Creștinii au datoria de a păstra mereu conștiința _________ 

Soluția: CURATĂ 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

„Zidindu-l pe om, Dumnezeu a sădit în sufletul lui conștiința, ca prin aceasta să-l cârmuiască și să-

l povățuiască ce să facă și ce nu.” (Sfântul Tihon din Zadonsk)  

 

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 soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. 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=pxrh7ngjj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxrh7ngjj20 

 

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

 

1 Nu este cazul 
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