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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea I de conținut: Învățătura de credință 

Conținutul învățării: Cinstirea sfintelor moaște 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

4.3. Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii 

personale sau ale comunităţii. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul cinstirii sfintelor moaște. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Sfinții sunt cei care ne ajută în necaz: Au nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea este 

judecată de voi, oare sunteți voi nevrednici să judecați lucruri atât de mici? (II Corinteni 6, 2). 

Repartizează corect VALORI ADEVĂRATE și FALSE VALORI și vei putea descoperi importanța 

pe care o au sfintele moaște în viața creștinului din punct de vedere spiritual: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

VALORI ADEVĂRATE: 

a) Sfintele moaște sunt trupurile neputrezite ale sfinților; 

b) Sfintele moaște se găsesc în bisericile și mânăstirile din lume; 

c) Sfintele moaște ajută credincioșilor;  

d) Sfintele moaște reprezintă o binecuvântare de la Dumnezeu. 

 

FALSE VALORI: 

a) Sfintele moaște sunt idoli; 

b) Sfintele moaște aparțin tuturor sfinților; 

c) Sfintele moaște reprezintă un lucru neînsemnat; 

d) Sfintele moaște se găsesc în casele creștinilor. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Nu uita să te rogi pentru a obține ajutorul sfinților! 

 

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, 
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valorile adevărate și falsele valori) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare 

reprezentând o valoare sau o falsă valoare. Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se 

albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespuns 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, fie un film. Aici am 

ales o imagine cu o raclă cu sfinte moaște. 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=ph1uyfwrj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ph1uyfwrj21 

 

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

 

1 Antet - 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Sf_Cruce_si_moastele_a_inca_6_sfint

i.jpg, accesat la 01.09.2020, ora 23:52. 
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