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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: 

1.2. Explicarea importanței împlinirii datoriilor morale și materiale pentru viața și progresul 

spiritual al creștinului; 

3.1. Identificarea și folosirea unor modele de comportament creștin în exemplele din Biblie și din 

istoria Bisericii; 

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

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: 
Cei care ne înconjoară în această lume sunt cunoscuți și necunoscuți, prieteni și dușmani, tineri sau 

bătrâni, sfinți sau păcătoși. Datoriile față de ei au fost precizate de Mântuitorul Iisus Hristos în 

Evanghelie. În acest sens, citește  cu  atenție  enunțurile următoare și marchează  răspunsurile  

corecte: 

 

Întrebări și răspunsuri: 
1. Mântuitorul precizează datoriile față de aproapele zicând: 

a) Celui ce voiește.... să îți ia haina ta, lasă-i și cămașa; 

b) Celui ce te bate pe tine peste obraz, întoarce-i și pe celălalt; 

c) Iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine...; 

d) Dacă cineva îți scoate un ochi, scoate-i și tu unul. 

2. Dreptatea este dovada dragostei către aproapele și se arată în: 

a) Respectarea vieții; 

b) Respectarea sănătății; 

c) Respectarea cinstei; 

d) Respectarea libertății; 

e) Respectarea tuturor bunurilor; 

f) Nedrepatatea făcută celuilalt. 
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3. Împlinirea datoriile creștinului către aproapele este o dovadă a dragostei noastre către Dumnezeu, 

urmând exemplu Mântuitorului care zice: 

a) Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți; 

b) Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea; 

c) Să iertăm de șaptezeci de ori câte șapte; 

d) Să iertăm doar celor care își cer iertare. 

4. Datoriile față de viața sufletească a aproapelui: 

a) Rugăciunea pentru cei vii și pentru cei adormiți; 

b) Exemplu; 

c) Pilda bună; 

d) Sfatul; 

e) Întoarcerea celor rătăciți pe calea adevărului; 

f) Învățarea celor neștiutori și nepricepuți. 

5. Datoriile față de viața trupească a aproapelui: 

a) Hrănirea celui flămând; 

b) Adăparea celui însetat; 

c) Îmbrăcarea celui gol; 

d) Cercetarea celui aflat în necazuri și nevoi; 

e) Cercetarea celui bolnav; 

f) Găzduirea călătorilor; 

g) Lovirea celor care ne greșesc. 

6. În ultimele șase porunci ale Decalogului găsim trei virtuți de seamă: 

a) Cinstirea sau respectarea aproapelui; 

b) Dragostea către aproapele; 

c) Dreptatea față de aproapele; 

d) Indiferența față de aproapele. 

7. Poruncile divine care fac referire la raporturile noastre cu aproapele sunt: 

a) Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta; 

b) Să nu ucizi; 

c) Să nu te desfrânezi; 

d) Să nu furi; 

e) Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui; 

f) Să nu râvnești la nimic din câte sunt ale aproapelui; 

g) Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 

 

Feedback 
Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre datoriile pe care le avem noi creștinii față de aproapele nostru! 

Să nu uiți că trebuie să fie o legătură specială între creștini, întrucât toți sunt membri ai aceleiași 

familii, care este Biserica! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Quiz cu alegere 

multiplă”. 
Prin acest exercitiu se cere elevilor să precizeze valoarea de adevăr a enunțurilor, bifând doar pe 

acestea nu și pe cele false. La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi. La final, elevul primește 

o apreciere. Fiecare întrebare este selectată până când este găsit răspunsul corect. 

 

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=pwku32wdk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pwku32wdk20 

 

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

 

1 Imagine 1 

http: //www. ortodoxia. md/2015/11/predica-la-duminica-a-xxvi-dupa-rusalii/, 21.09.2020, 

ora 19:00 

 

http://www.ortodoxia.md/2015/11/predica-la-duminica-a-xxvi-dupa-rusalii/

