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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea IV de conținut: Spiritualitate și viață creștină 

Conținutul învățării: Bucurie și responsabilitate în relațiile dintre tineri 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.1. Identificarea și folosirea unor modele de comportament creștin în exemplele din Biblie și din 

istoria Bisericii. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o Argumentarea biblică și patristică privind însemnătatea împlinirii poruncilor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Iată, stau la ușă și bat, de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu 

el și el cu Mine (Apocalipsa 3, 20). Răspunde corect la următoarele întrebări, pe baza informațiilor 

primite de la profesor, câștigă cursa și vei afla cum trebuie să folosești libertatea și responsabilitatea 

pentru împlinirea poruncilor: 

 

Întrebări de joc: 
1. Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți, și stăpâniți peste peștii mării, peste 

păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot 

pământul! (Facerea 1, 28) Ce i-a lăsat omului în grijă Dumnezeu? (Foarte ușor-1000) 

 

Răspuns corect: Dumnezeu i-a lăsat omului în grijă toată creația Sa. 

Răspunsuri greșite: Dumnezeu i-a lăsat omului în grijă întreg pământul. 

Dumnezeu i-a lăsat omului în grijă vietățile de pe pământ. 

Dumnezeu i-a lăsat omului în grijă toate vietățile. 

 

2. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și a plecat (Matei 

25, 15) Ce datorie avem față de darurile primite de la Dumnezeu? (Mediu-5000) 

 

Răspuns corect: Noi, creștinii, avem datoria de a folosi cum se cuvine darurile primite de la 

Dumnezeu. 

Răspunsuri greșite: Tinerii creștini au datoria de a identifica darurile primite de la Dumnezeu. 

Toți oamenii au datoria de a păstra cu sfințenie darurile primite de la 

Dumnezeu. 

Tinerii creștini au datoria de a conștientiza ce daruri au primit de la 

Dumnezeu. 



  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

Autor: Prof. Mirela FALCAN, Colegiul Național Traian Drobeta Turnu Severin, 2020 

 

3. Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare tulburare se face, luând apă, și-a spălat 

mâinile înaintea mulțimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veți vedea. 

(Matei 27, 24) Cum trebuie să reacționăm în astfel de situații? (Cam dificil-50000) 

 

Răspuns corect: Tinerii creștini aleg să-și asume responsabilitatea fără a da vina pe alții. 

Răspunsuri greșite: Adolescenții încearcă să nu intre în astfel de situații. 

Dacă suntem puși în fața faptului împlinit încercăm să facem pe neștiutorii 

pentru a nu deveni noi factorii de decizie. 

Trebuie să căutăm o persoană superioară nouă care să ne sfătuiască ce să 

facem. 

 

4. Deci, dar, fiecare din voi va da seama despre sine lui Dumnezeu. (Romani 14, 12) Pentru ce/cine 

este responsabil un creștin? (Dificil-250000) 

 

Răspuns corect: Tinerii creștini trebuie să fie responsabili asupra vieții lor. 

Răspunsuri greșite: Creștinii trebuie să fie responsabili pentru familia lor. 

Tinerii trebuie să fie responsabili pentru a nu intra în încurcături. 

Tinerii creștini trebuie să fie responsabili pentru a da un bun exemplu tuturor. 

 

5. Să vă purtați numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu și 

văzându-vă, fie nefiind de față, să aud despre voi că stați într-un duh, nevoindu-vă împreună într-

un suflet, pentru credința Evangheliei. (Filipeni 1, 27) Ce trebuie să facă orice creștin? (Foarte 

dificil-1000000) 

 

Răspuns corect: Tinerii creștini trebuie să vorbească și altora despre Hristos. 

Răspunsuri greșite: Tinerii trebuie să se poarte respectuos. 

Creștinii trebuie să se poarte cu sfială. 

Tinerii creștini sunt mai retrași, nu interacționează cu necunoscuți. 

 

Feedback 

Felicitări! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Știi și câștigi. Elevul 

va bifa răspunsul corect, care se va înverzi și îl va trimite automat spre întrebarea următoare, până la 

sfârșitul jocului, unde va fi declarat câștigător. În cazul unui răspuns incorect, jocul se va relua 

automat. 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=p5usgarzj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p5usgarzj21 

 

https://learningapps.org/display?v=p5usgarzj21
https://learningapps.org/watch?v=p5usgarzj21
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Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 

 

1. Imagine: http://comorinemuritoare.ro/bLOGOS/wp-content/uploads/2013/11/cum-

sa-ne-crestem-copiii.jpg accesat la data de 19.07.2021, ora 14:36. 
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