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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea VII de conținut: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

Conținutul de învățare: Pericolul drogurilor 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

4.2. Formularea de soluții pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învățăturii creștine. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea pericolului 

drogurilor în viața tinerilor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Cauzele care îi împing pe tineri spre consumul de droguri sunt numeroase. Repartizează corect 

AFIRMAȚIILE ADEVĂRATE și AFIRMAȚIILE FALSE și vei descoperi care sunt aceste cauze. La 

final vei putea viziona filmulețul Ce trebuie să știi despre droguri!: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni:  

AFIRMAȚII ADEVĂRATE 

a) Curiozitatea la nou.   

b) Teribilismul în fața prietenilor.  

c) Dorinţa de afirmare în faţa grupului. 

d) Teama că nu vor fi acceptați de grupul de prieteni. 

 

AFIRMAȚII FALSE 

a) Relațiile foarte bune cu membrii familiei. 

b) Stima de sine foarte crescută. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Nu uita de filmulețul surpriză!  

 

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, valorile adevărate și falsele valori promovare prin muzică) iar sub acestea se găsesc 

mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. Printr-un click se 
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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 pe fundal un 

film. Aici am ales un video reprezentativ Ce trebuie să știi despre droguri!, video cu link-ul 

https://youtu.be/_5xlF_cTmjw,  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/display?v=pkh775ga320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/display?v=pjwrw0c3c21 

 

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

 

1. Antet– https://cdn.expressdebanat.ro/wp-content/uploads/2019/11/droguri-1.jpg, accesat la 

23.09.2020, ora 00:00 

2. Video 1 –  https://youtu.be/_5xlF_cTmjw, 12.06.2020, ora 00,13; 
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