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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea V de conținut: Religiile lumii 

Conținutul învățării: Religii orientale (hinduismul, budismul, confucianismul) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.4. Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață; Identificarea diferenţelor 

dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practici religioase existente în lumea 

contemporană;  

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o analiza asemănărilor şi a deosebirilor între religii pe teme comune etc. 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Așa cum  în creștinism întâlnim Cele zece porunci, în care este sintetizată Legea morală a Vechiului 

Testament și în budism există  un set de porunci stricte care se prezintă sub forma unor Îndemnuri 

de a trăi o viaţă fericită. Pe baza informațiilor primite în cadrul orei de religie, repartizează corect 

poruncile existente în creștinism și poruncile existente în budism și vei descoperii o serie de 

asemănări între acestea: 

 

Grupe de noțiuni 

PORUNCI  EXISTENTE  ÎN  CREȘTINISM 

1) Eu sunt Domnul Dumnezeul tău: să nu ai alți dumnezei afară de Mine.  

2) Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe 

pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le 

slujești. 

3) Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit 

pe cel ce va lua în deșert Numele Lui. 

4) Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate 

treburile tale, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău.   

5) Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe 

care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. 

6) Să nu ucizi. 

7) Să nu fii desfrânat. 

8) Să nu furi. 

9) Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. 
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10) Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici 

roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. 

 

PORUNCI  EXISTENTE  ÎN  BUDISM 

1) A te abţine să iei viaţa cuiva (non-violenţa faţă de orice formă de viaţă). 

2) A te abţine să iei ceva ce nu ţi se cuvine. 

3) A te abţine de la o purtare senzuală necuviincioasă (abstinenţă de la desfrânare). 

4) A te abţine să minţi. 

5) A te abţine de la consumarea oricărei substanţe care duce la pierderea lucidităţii minţii. 

(abţinerea de la droguri sau alcool). 

6) A te abţine să mănânci în momente nepotrivite. (timpul dedicat mesei se întinde de 

dimineaţa până la prânz). 

7) A te abţine de la dans, folosirea bijuteriilor, participarea la spectacole, atingerea metalelor 

preţioase, etc. 

8) A te abţine de la folosirea unui pat înalt, mare şi somptuos. 

 

Feedback 

Felicitări!    
 

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 cuvinte sau noțiuni cheie (în cazul de față, 

Porunci existente în creștinism și Porunci existente în budism) iar sub acestea se găsesc mai multe 

piese de puzzle, fiecare reprezentând o poruncă. 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.  

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/watch?v=pmrzno04c21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/display?v=pmrzno04c21 

 

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

 

1 Antet – imagine personală; 

 

https://learningapps.org/watch?v=pmrzno04c21
https://learningapps.org/display?v=pmrzno04c21

