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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. 

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

 

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: 

Datoriile față de semenii noștri au fost precizate de Mântuitorul. Completează propozițiile lacunare 

și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, cât de important este să împlinești 

datoriile față de semenii tăi: 

 

Textul cu spații goale: 

În Noul Testament, Mântuitorul ne-a arătat care sunt datoriile creștinului: 

„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu 

tot____________tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca și 

aceasta: Să iubești pe____________tău ca pe tine însuți” (Matei 22, 37-40). 

La întrebarea: „Cine este aproapele nostru?”, răspunsul ni-l dă 

Mântuitorul, în parabola despre_____________milostiv (Luca 10, 29-37). 

Samarineanul a legat rănile și a dat ajutor celui căzut între tâlhari, fără să 

cerceteze cine este acesta, ci văzându-l doar că este om, ca și el. Aproapele nostru 

este orice______________, fără nici un fel de deosebire. Dupa învățătura creștină, 

toți oamenii sunt fiii lui Dumnezeu. Toți suntem creați după chipul lui Dumnezeu, 

toți ne naștem cu același păcat strămoșesc și toți suntem chemați 

la____________prin har, credință, fapte bune, prin Dumnezeu-

Omul____________Hristos. Datoriile către aproapele se cuprind 

în___________virtuți importante: cinstirea sau respectarea aproapelui, dragostea 

către aproapele și dreptatea față de aproapele. 
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Soluția: cugetul, aproapele, samarineanul, om, mântuire, Iisus, trei 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „Datoriile creștinului față de aproapele” și ai aflat 

cum poți împlini poruncile Mântuitorului, în viața de zi cu zi! 

 

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, 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=ps4d1yji520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ps4d1yji520 

 

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

 

1 https: //episcopia-italiei. ro/mps/? p=3902, 27.09.2020, ora 14:30 
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