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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: 

Găsește cuvântul care se potrivește în textul dat. Pentru completarea afirmației se folosește un 

singur cuvânt care are legătură cu noțiunile din lecție: 

 

a) Mântuitorul Hristos a spus despre Sine: „Eu sunt Calea,.......... și Viața (In. 14, 6): Adevărul, 

Învățătura, Știința, Priceperea. 

b) Porunca din Decalog care ne îndeamnă să ne ferim de minciună este:....... : a noua, a doua, 

a zecea, a șaptea. 

c) Diavolul este numit, tatăl......... (In. 8, 44): minciunii, adevărului, sincerității, răutății. 

d) Rădăcina tuturor relelor este iubirea de............. (I Tim. 6, 10): arginți, desfătări, porunci, 

bogății. 

e) Sunteți liberi dacă cunoașteți.................. (In. 8, 32): tainele, adevărul, filozofia, știința. 

f) Pentru a ascunde adevărul Învierii Mântuitorului, soldații au primit.......: arginți, avansări, 

terenuri, pedepse. 

g) Motivul pentru care Adam și Eva au călcat porunca lui Dumnezeu a fost că diavolul i-

a.........: înșelat, ajutat, încurajat, mustrat. 
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Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile care te ajută să te ferești de patimile care denaturează persoana umană! 

Omul este o persoană care poartă în sine chipul lui Dumnezeu. Prin păcat acest chip se alterează! 

 

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

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând cuvintele potrivite în spațiile libere. 

La sfârșit, cuvintele dispuse corect se vor înverzi, iar cuvintele dispuse 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=ptdxipr4520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ptdxipr4520 

 

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

Antet: https://doxologia.ro/viata-bisericii/interviu/de-ce-suntem-ispititi-timp-ce-ne-rugam accesat la 

data de 02.11.2020; 22.00. 
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