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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de conținut II: Trăirea învățăturii creștine 

Conținutul învățării: Responsabilitate creștină - Datoriile creștinului față de sine 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.2. Explicarea importanței împlinirii datoriilor morale și materiale pentru viața și progresul 

spiritual al creștinului. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru evidențierea datoriilor 

creștinului față de sine. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare  
Pentru a putea face față diferitelor trebuințe ale vieții și pentru a-și îndeplini menirea sa morală, 

creștinul are nevoie de pregătire sufletească și trupească. Această pregătire este avută în vedere de 

datoriile către sine însuși. Completează enunțurile următoare cu informația corectă și vei descoperi 

cele trei virtuți în care sunt cuprinse datoriile creștinului către întreaga sa ființă: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Datoria față de sine prin care creștinul se ferește de fapte rele, săvârșește faptele 

bune și își păstrează onoarea. 

Soluția: STIMA DE SINE 

2. Notificare: Datoria față de sine prin care creștinul recunoaște că toate darurile și însușirile 

sale bune le-a primit de la Dumnezeu și de aceea nu se mândrește cu ele. 

Soluția: SMERENIA 

3. Notificare: Datoria față de sine prin care creștinul dorește, cu ajutorul harului divin, să-și 

dezvolte darurile primite de la Dumnezeu, potrivit legilor morale, spre a ajunge la unirea cu 

Dumnezeu. 

Soluția: IUBIREA DE SINE. 

 

Feedback 

Foarte bine!  

Ți-ai consolidat cunoștințele despre datoriile creștinului față de sine însuși! 
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Găsește cuvântul. 

Elevul trebuie să descopere răspunsurile la întrebări, prin metoda jocului „găsește cuvântul”. De 

fiecare dată când elevul alege o literă care nu se găsește în răspunsul corect, o petală din floarea 

desenată va cădea. 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=pbstukenk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pbstukenk20 

 

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

 

1 https://facerealumii.ro/wp-content/uploads/2019/12/sfintii-ingeri-1024x585.jpg,  02.10.2020, 

la ora 21. 
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