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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea I de conținut: Învățătura de credință 

Conținutul învățării: Cinstirea Sfintei Cruci 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţa specifică vizată: 

4.3. Aplicarea învăţăturii despre respectul faţă de cele sfinte în diferite contexte ale vieţii 

personale sau ale comunităţii. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

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

predare-învăţare pentru ilustrarea cinstirea sfintei cruci, pentru căutarea de informaţii, pentru 

documentarea pe tema dată. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Sfânta Cruce este numită și pecetea lui Hristos, lauda creștinilor și putere de mântuire. Astfel 

Sfântul Apostol Pavel spune: Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, 

cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. (I Corinteni 1,18). Repartizează corect VALORI 

ADEVĂRATE și FALSE VALORI și vei putea descoperi importanța pe care o are Sfânta Cruce în 

viața creștinului din punct de vedere spiritual: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni:  

VALORI ADEVĂRATE: 

a)  Sfânta Cruce este cel dintâi obiect sfânt al creștinătății; 

b)  Sfânta Cruce este mijloc de preamărire a lui Hristos; 

c)  Sfânta Cruce este semnul Fiului Omului, al biruinței asupra morții;  

d)  Sfânta Cruce este instrumentul de răscumpărare din blestemul păcatului. 

 

 

FALSE VALORI: 

a)  Sfânta Cruce este obiect de tortură; 

b)  Sfânta Cruce este un obiect înjositor;                

c)  Sfânta Cruce este un simplu obiect material;  

d)  Sfânta Cruce nu necesită închinare. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Sfânta Cruce leagă cerul și pământul prin iubirea nesfârșită și netrecătoare a lui Hristos pentru lume. 
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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 Puzzle. 

Puzzle-ul  este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, valori adevărate și false valori) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, 

fiecare reprezentând o valoare sau o falsă valoare. 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, fie un film. Aici 

am ales o imagine cu Sfânta Cruce. 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=p1o3y9ypj21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p1o3y9ypj21 

 

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

 

1 Antet - https://media.monitorulsv.ro/poze/2020/09/14/629639big.jpg  accesat la 01.09.20, ora 

01:03. 
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