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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea II de conținut: Trăirea învățăturii creștine 

Conținutul învățării: Conștiința morală - glasul lui Dumnezeu în om 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.2 Argumentarea importanței aplicării învățăturilor moralei creștine în contextual social 

complex, complicat și paradoxal a lumii contemporane. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

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

predare-învăţare pentru ilustrarea temei Conștiința morală - glasul lui Dumnezeu în om, 

pentru căutarea de informaţii, pentru documentarea pe tema respectivă.  

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă, pe baza informațiilor primite în cadrul 

orei de religie,  și vei descoperi de ce este importantă ascultarea conștiinței în viața oamenilor: 

 

Grupul de elemente: 

1. Notificare: Conștiința morală este glasul lui _________ . 

Soluția: DUMNEZEU 

2. Notificare: Creștinul trebuie să asculte totdeauna de glasul _________ . 

Soluția: CONȘTIINȚEI 

3. Notificare: Orice lucrare potrivnică conștiinței este _________ . 

Soluția: NECREȘTINĂ 

4. Notificare: Ascultarea conștiinței ne apropie de _________ . 

Soluția: DUMNEZEU 

5. Notificare: Conștiința îi mustră pe protopărinții Adam și Eva după ce au călcat porunca 

_________ . 

Soluția: DUMNEZEIASCĂ 

6. Notificare: Creștinul are datoria de a săvârși fapte _________ . 

Soluția: BUNE 

7. Notificare: Conștiința dreaptă este cea care îl oprește pe om de la săvârșirea unei fapte 

________ . 

Soluția: RELE 

8. Notificare: Conștiința ne poate mustra atât înainte cât și după săvârșirea unei ________ . 

Soluția: FAPTE 

9. Notificare: Conștiința este vocea lăuntrică ce judecă acțiunile _________ . 
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Soluția: NOASTRE 

10. Notificare: Conștiința se poate păstra curată când ne ferim de _________ . 

Soluția: PĂCATE 

11. Notificare: Neascultarea conștiinței se manifestă prin ________ . 

Soluția: MUSTRARE 

12. Notificare: Creștinii au datoria de a păstra mereu conștiința _________ . 

Soluția: CURATĂ 

 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit! 

Și nu uita că zidindu-l pe om, Dumnezeu a sădit în sufletul lui conștiința, ca prin aceasta să-l 

cârmuiască și să-l povățuiască ce să facă și ce nu. (Sfântul Tihon din Zadonsk)  

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșită a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. 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=p7keyyao321 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p7keyyao321 

 

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

 

1 Antet - http://www.altarulathonit.com/wp-content/uploads/2018/02/apus-athos-600x315.jpg, 

accesat la 19.06.2021, ora 16:18. 
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