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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 aproapele 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învățăturii de credință 

ortodoxă; 

2.2. Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare; 

3.2. Analiza datoriilor creștinului și a specificului acestora în contextul societății actuale; 

3.3. Aplicarea învățăturilor creștine referitoare la modul de participare personală la viața liturgică 

a 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 aproapele - Religie ortodoxă, clasa a IX-a 

 

Definirea cerinței: 
 „Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea” (Luca 6, 31). Urmărind textul 

de la Sfântul Apostol Luca, selectează în mod corespunzător afirmațiile în funcție de categorie: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

 

FAPTELE MILEI TRUPEȘTI: 

a)  „a-l sătura pe cel flămând”; 

b)  „a-i da să bea celui însetat”; 

c)  „a-l îmbrăca pe cel gol”; 

d)  „a-i cerceta pe cei bolnavi”; 

e)  „a-i vizita pe cei din închisori”; 

f)  „a-l primi în casă pe cel străin”; 

g)  „a-l îngropa pe cel mort”. 

 

FAPTELE MILEI SUFLETEȘTI: 
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a)  „a îndrepta pe cel ce greșește”; 

b)  „a învăța pe cel neștiutor”; 

c)  „a da sfat bun celui ce stă la îndoială”; 

d)  „a ne ruga pentru aproapele”; 

e)  „a mângâia pe cei întristați”; 

f)  „a îndura cu răbdare asuprirea și a-i întări și pe alții la răbdare când sunt asupriți”; 

g)  „a ierta pe cei ce ne-au greșit”. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Nu uita că împlinirea faptelor milei trupești și sufletești trebuie făcute din dragoste pentru semenul 

nostru și nu pentru a aștepta răsplată! 

 

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

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, faptele milei trupești și faptele milei sufletești) iar sub acestea se găsesc mai multe 

piese de puzzle, fiecare reprezentând o faptă a milei sufletești sau o faptă a milei trupești. Printr-un 

click se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de 

puzzle care corespund acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă 

răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va 

apărea fie o imagine de fundal. La final elevul primește un feedback! 

 

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=p8a6gxa0320 

Fullscreen-Link:  https://learningapps.org/watch?v=p8a6gxa0320  
 

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

 

1 Imaginea 1 – https: //episcopiahusilor. ro/etichete/program-liturgic, 20.09.2020, ora 19:02 
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