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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea IV de conținut: Spiritualitate şi viaţă creştină 

Conținutul învățării: Respectul față de lumea creată (ecologie creștină) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

4.1. Identificarea responsabilităţilor faţă de lumea creată şi primită în dar de la Dumnezeu 
 

Activitatea de învățare recomandată: 

o utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare-învăţare pentru ilustrarea Jertfei euharistice şi iubirii jertfelnice, pentru căutarea de 

informaţii, pentru documentarea pe tema dată. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina învățării 

Pe baza informațiilor primite de la profesor, alege răspunsurile corecte pentru fiecare dintre 

afirmațiile următoare și vei descoperi responsabilităţile creștinului faţă de lumea creată şi primită în 

dar de la Dumnezeu: 
 

Întrebarea: Potrivit afirmației: Și a privit Dumnezeu toate câte făcuse și iată erau bune foarte 

(Facerea 1, 31); Cum ar trebui să fie relația om-natură? 

1. Răspuns corect: de armonie 

2. Răspuns: de stăpânire 

3. Răspuns: de mândrie 

 

Întrebarea: Pentru că făptura, slujindu-Ți Ție, Celui care ai făcut-o, se încordează pentru 

pedepsirea celor nedrepți și se domolește spre facerea de bine a celor care se încred în Tine 

(Înțelepciunea lui Solomon 16, 24); Cum a ajuns astăzi să fie relația om-natură? 

      1.   Răspuns corect: de armonie 

2. Răspuns: interesantă 

3. Răspuns: conflictuală 

 

Întrebarea: Ce ar trebuie să facem pentru a respecta creația? 

1. Răspuns corect: să o protejăm 

2. Răspuns: să o exploatăm 

3. Răspuns: să o stăpânim 

 

Întrebarea: Ce reprezintă pentru oameni lumea creată cu tot ceea ce este cuprins în ea? 

1. Răspuns corect: casa noastră 
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2. Răspuns: o oază de plăceri 

3. Răspuns: o enigmă 

 

Întrebarea: Unde găsim soluții morale pentru rezolvarea problemelor ecologice? 

1. Răspuns corect: Sfânta Scriptură 

2. Răspuns: tratate științifice 

3. Răspuns: diverse reviste 

 

Întrebarea: Printre problemele de ecologie ale mediului găsim: 

1. Răspuns corect: defrișările pădurilor 

2. Răspuns: sortarea deșeurilor                                                                                                                                   

3. Răspuns: calitatea aerului 

 

Feedback:   
Felicitări, ai găsit răspunsurile corecte! Este important să protejăm creația lui Dumnezeu și să 

cunoaștem modalitățile prin care o putem face!. 

 

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

multiplă. 

Întrebările sunt puse ordonat, pentru fiecare întrebare avem un răspuns corect și două greșite. Elevul 

caută cuvântul/ sintagma care răspunde la întrebare. Răspunsurile corecte se vor înverzi, iar cele 

incorecte se vor înroși și se va merge la următoarea întrebare. Un exercițiu cuprinde o singură 

variantă de răspuns. La final există un rezumat cu câte răspunsuri corecte au fost date. Fără 

evaluare, fiecare întrebare este selectată până este găsit cuvântul corect. La sfârșit 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=phc3i0tgj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=phc3i0tgj21 

  

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

  

1          Imagine Antet: https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/viatasfant/2013/02/03-04-cv_gherasim_de_la_iordan.jpg?itok=fL2tBHcX, 

data 16.11.2020, ora 13:55;  

2          Imagine 1: https://facerealumii.ro/wp-content/uploads/2019/09/Pantocrator-1024x585.jpg,  
data 16.11.2020, ora 13:45. 
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