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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 propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, ce 

importanță are conștiința morală în viața ta: 

 

Textul cu spații goale: 

Conștiința morală este glasul lui ___________ în sufletul credinciosului, glas 

care-l îndeamnă la împlinirea legii ______. Glasul acesta îl poate cunoaște_____, 

căci după _________ noastră conștiința s-a născut deodată cu ________. Ea este 

de obârșie__________. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: «Când _____ l-a făcut 

pe om, a sădit în fiecare judecata nemincinoasă a ______și a răului, adică regula 

__________» 

Conștiința slujește drept călăuză la împlinirea _____. Ea este judecătorul 

__________și aspru, care nu se poate cumpăra cu nimic și care se pronunță asupra 

fiecărei_____, arătând dacă aceasta este ______sau rea și deci dacă trebuie 

săvârșită sau __. De aceea, creștinul trebuie să asculte _____ de glasul 

conștiinței____. Orice lucrare potrivnică conștiinței este ___ și aduce pedeapsă. 
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Soluția: 

Dumnezeu, morale, fiecare, credința, omul, dumnezeiască, Dumnezeu, binelui, conștiinței, legii, 

neadormit, fapte, bună, nu, totdeauna, sale, rea. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Conștiința morală glasul lui Dumnezeu în om” și ai 

aflat cum poți să o asculți! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații goale”. 

Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri! 

 

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=pj1zu8d6j20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pj1zu8d6j20 

 

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

 

1 https://ortodoxia.me/wp-content/uploads/2017/06/Izgonirea-lui-Adam-din-Rai-8.jpg, 

16.09.2020, ora 1:37. 
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