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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea VII de conținut: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

Conținutul de învățare: Tinerii şi viața intimă 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

4.2. Formularea de soluții pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învățăturii creștine. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea anumitor aspecte 

legate de viața intimă a tinerilor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Vizionează filmulețul ce cuprinde aspecte din viața Sfintei Maria Egipteanca, completează 

propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, că omul, cu 

puterea pocăinței și nădejdea în Dumnezeu,poate să-și schimbe viața: 

 

Textul cu spații goale: 

Evanghelia mântuirii noastre prin jertfa și Învierea Mântuitorului _______vieți. 

Prin puterea Duhului _______ pescarii devin Apostoli, prigonitorii devin 

misionari și păcătoșii______. Una dintre cele mai cunoscute convertiri din istoria 

_______________este cea a Sfintei ________ ___________. 

Maria era egipteancă de neam, fugită din casa ________la o vârstă foarte fragedă. 

Într-una din zile a hotărât să însoțească un grup de _______care se îndrepta spre 

Ierusalim, neîncetând, de altfel să-i ________pe cale. 

În Ierusalim, la sărbătoarea Înălțării Cinstitei______, văzând mulțime de oameni 

mergând spre Biserică a hotărât să îi _________. Nu a putut intra în _____ 

deoarece o putere  ________o împiedica. Căzând la o icoană a Maicii _______din 

Pridvor a făgăduit că își va schimba _______dacă o învrednicește să sărute 

cinstita_____. Intrând în Biserică, s-a ________și a revenit la icoana ________să 

mulțumească și să ceară sfat. A mers la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul, s-a 

împărtășit cu Sfintele Taine și a plecat în pustie, închinând Domnului nu doar 

sufletul, ci și trupul său, devenind astfel Sfânta Maria. 

 

Soluția: 

schimbă, Sfânt, sfinți, creștinismului, Maria Egipteanca, părinților, pelerini, ispitească, Cruci, 

însoțească, Biserică, nevăzută, Domnului, viața, Cruce, închinat, Fecioarei, Taine. 
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Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre Tinerii şi viaţa intimă și ai aflat cum îți poți împodobi 

sufletul cu valori morale asemenea Sfintei din pildă! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul Text spații goale. 

Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri! 

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=pjcmow20v21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pjcmow20v21 

 

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

 

Video: Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca https://youtu.be/0kOUojNJ-Ow, accesat la 

10.11.2020, ora 17:12. 

Imagine: https://www.fanatik.ro/wp-content/thumbnails/CYliIcdgwth5Mv42CKx3F8-

70Fk=/1210x680/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/wp-

content/uploads/2017/07/17312016/1-Sfanta-Ana.-Crestinii-o-serbeaza-pe-25-iulie-pe-mama-

Fecioarei-Maria.jpg, accesat la 10.11.2020, ora 17:12 

 

 

 

  

 

https://learningapps.org/display?v=pjcmow20v21
https://learningapps.org/watch?v=pjcmow20v21
https://youtu.be/0kOUojNJ-Ow
https://www.fanatik.ro/wp-content/thumbnails/CYliIcdgwth5Mv42CKx3F8-70Fk=/1210x680/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/wp-content/uploads/2017/07/17312016/1-Sfanta-Ana.-Crestinii-o-serbeaza-pe-25-iulie-pe-mama-Fecioarei-Maria.jpg
https://www.fanatik.ro/wp-content/thumbnails/CYliIcdgwth5Mv42CKx3F8-70Fk=/1210x680/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/wp-content/uploads/2017/07/17312016/1-Sfanta-Ana.-Crestinii-o-serbeaza-pe-25-iulie-pe-mama-Fecioarei-Maria.jpg
https://www.fanatik.ro/wp-content/thumbnails/CYliIcdgwth5Mv42CKx3F8-70Fk=/1210x680/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/wp-content/uploads/2017/07/17312016/1-Sfanta-Ana.-Crestinii-o-serbeaza-pe-25-iulie-pe-mama-Fecioarei-Maria.jpg
https://www.fanatik.ro/wp-content/thumbnails/CYliIcdgwth5Mv42CKx3F8-70Fk=/1210x680/smart/filters:contrast(5):format(webp):quality(80)/wp-content/uploads/2017/07/17312016/1-Sfanta-Ana.-Crestinii-o-serbeaza-pe-25-iulie-pe-mama-Fecioarei-Maria.jpg

