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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea II de conținut: Trăirea învățăturii creștine 

Conținutul învățării: Forme de denaturare a persoanei (corupția, minciuna, înșelătoria) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.2. Analizarea responsabilităților și a modului de implicare a tânărului creștin în familie și în 

societatea contemporană; 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o dialogul, dezbaterea privind importanța și rolul familiei creștine în societatea contemporană. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Răspunde corect la următoarele întrebări și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la 

profesor,  care sunt formele de denaturare ale persoanei umane: 

 

Întrebări de joc: 

1. Întrebarea: Omul corupt este cel care: 

Răspuns corect:  

caută să se îmbogățească prin orice mijloace 

Răspuns greșit 

împarte din averea sa, dobândită în mod cinstit 

respectă poruncile lui Dumnezeu 

ține seamă de moralitate. 

 

2. Întrebarea: Înșelăciunea este calea prin care: 

Răspuns corect:  

cineva este indus în eroare 

Răspuns greșit 

omul devine lucrător al dreptății 

dăruim bani săracilor 

ne facem plăcuți lui Dumnezeu 

 

3. Întrebarea: Minciuna este: 

Răspuns corect: o patimă 

Răspuns greșit 

folosită de cel ce iubește adevărul 

binecuvântată de Dumnezeu 

o virtute 
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4. Întrebarea: Atitudinea lui Dumnezeu față de persoanele denaturate: 

Răspuns corect: Pierde-vei pe toți cei ce grăiesc minciuna (Psalm 5, 6) 

Răspuns greșit 

îi răsplătește cu zile îndelungate, 

Veniți binecuvâtații Tatălui Meu.. (Matei 25) 

că spre Mine a nădăjduit și-l voi izbăvi pe el, zice Domnul (Psalm 90, 14). 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile care te ajută să te ferești de patimile ce duc la denaturarea persoanei umane! 

Pentru a împlini voia lui Dumnezeu omul trebuie să împlinească poruncile Lui. 

 

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 preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând cuvintele potrivite în spațiile libere. 

La sfârșit, cuvintele dispuse corect se vor înverzi, iar cuvintele dispuse incorect se vor înroși. 

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=pc9bo25vt20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pc9bo25vt20 

 

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

https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157271_scara.jpg  accesat la data de 02.11.2020; 22.00 
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