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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea II de conţinut: Trăirea învățăturii creștine 

Conţinutul învățării: Rolul tinerilor în apărarea vieții (combaterea violenței, a suicidului, a 

eutanasiei și a degradării demnității umane) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

4.1. Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învățăturii creștine. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul diferitelor elemente din viața religioasă a 

unei comunități sau a adolescenților 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Alege răspunsul corect pentru fiecare dintre afirmațiile următoare și vei înțelege că tinerii care luptă 

pentru combaterea violenței, a suicidului, a eutanasiei și a degradării demnității umane sunt cei care 

cunosc și trăiesc conform învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos: 

 

Descriere 

Grupul de elemente: 

1. Noţiune: Deznădejdea duce la: 

Răspunsuri corecte: sinucidere, boală 

Răspuns incorect: pace, planuri de viitor 

 

2. Noţiune: Ne sunt sprijin pentru o viață liniștită: 

Răspunsuri corecte: membrii familiei, preotul duhovnic, prietenii apropiaţi 

Răspuns incorect: necunoscuţii 

3. Noţiune: Violența, în diferitele ei forme de manifestare, poate fi: 

Răspunsuri corecte: verbală, psihică, fizică 

Răspuns incorect: socială 

 

4. Noţiune: Tânărul luptă împotriva violenței prin: 

Răspunsuri corecte: rugăciune, toleranţă 

Răspunsuri incorecte: ură, deznădejde 

 

5. Noţiune: Este un principiu moral și juridic care cere să se dea fiecăruia ceea ce i se cuvine și să 

i se respecte drepturile: 

Răspunsuri corecte: dreptatea, echitatea 
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Răspunsuri incorecte: ignoranţa, răzbunarea 

 

6. Noţiune: Din punct de vedere creştinesc, eutanasia este: 

Răspunsuri corecte: un atac grav la demnitatea umană, o suprimare fără drept a vieţii 

Răspunsuri incorecte: o eliberare, o formă de ajutor 

 

7. Noţiune: Virtuţile cele mai importante pe care trebuie să le dobândească creştinul sunt: 

Răspunsuri: credinţa, nădejdea, dragostea 

Răspuns incorect: averea 

 

Feedback: 
Ți-ai însușit noțiunile despre rolul tinerilor în apărarea vieții și astfel le vei putea promova, 

devenind exemplu de urmat pentru semeni! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
răspuns. Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Quiz cu 

alegere multiplă. Elevul va rezolva cerința, iar la sfârșit răspunsurile corecte se vor înverzi, cele 

incorecte se vor înroși. La sfârșit elevul primește o apreciere! 

 

Activitatea de învățare: răspuns. 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=p9gfwq78j21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pto4dt3bk21 

 

 

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

 

1. Antet şi imagine fundal 

https://i.pinimg.com/originals/21/a3/e9/21a3e97d994a8171f599418d2825f2b9.jpg  accesat la 

12.11.2020, ora 15:58. 
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