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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: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Descriere: 

Afirmații adevărate: 

a) Corupția este o patimă care denaturează persoana umană. 

b) Înșelăciunea înseamnă inducerea în eroare sau păgubirea unei persoane prin prezentarea 

unor fapte mincinoase drept adevărate. 

c) Minciuna, înșelătoria și corupția pot să afecteze toți oamenii. 

d) Minciuna reprezintă denaturarea în mod deliberat a adevărului sau o plăsmuire a 

imaginației. 

e) Un creștin autentic va lupta totdeauna împotriva patimilor sufletești și trupești care afectează 

ființa omului. 

 

Afirmații false: 

a) Femeile sunt mai corupte decât bărbații. 
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b) În societatea contemporană, înșelăciunea, corupția și minciuna nu mai contribuie la 

denaturarea persoanei. 

c) Creștinii pot face minciunii, corupției și înșelăciunii întrucât ei știu că Dumnezeu îi ajută. 

d) Când apare o problemă de înșelăciune sau corupție, o persoană trebuie să descopere de una 

singură cum să procedeze. 

e) Doar băieții își creează o imagine falsă despre ei pentru a ieși în evidență în fața fetelor. 

 

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 „Adevărat-Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, bifând căsuțele Adevărat sau Fals. La sfârșit, 

căsuțele bifate corect se vor înverzi, iar căsuțele bifate incorect se vor înroși. 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=pgxkpwwuj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pgxkpwwuj20 

 

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

 

Antet: https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1426/142536_ssam.jpg, accesat la data de 02.11.2020; 

21.42. 
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