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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Învățătura de credință” 

Titlul lecţiei: Credința în înviere și viața veșnică 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.1. Sintetizarea principalelor învățături de credință ortodoxă despre înviere și viața veșnică; 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învățătura de credință ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei. 

Competențe derivate, în plan cognitiv (C1) și al formării de atitudini (C2): 

C1. Utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie în prezentarea 

argumentelor referitoare la înviere și viața veșnică; 

C2. Formarea unor atitudini și valori morale care să ne aducă mai aproape de mântuirea 

sufletelor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Credința în înviere și viața veșnică – Religie clasa a XII-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este temeiul învierii noastre. 

Prin Învierea Sa din morți, Mântuitorul Iisus Hristos a învins moartea. 

Sfânta Scriptură ne învață că trupul omului va merge în pământul din care a fost luat și sufletul la 

Dumnezeu Care l-a dat (Ecclesiast 12,7) . 

La înviere, trupurile nu vor păstra defectele din timpul vieții pământești. 

„Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia” (I Corinteni 15,22). 

 

Afirmații false: 

Învierea Domnului Iisus Hristos este o învățătură fără temei în Sfânta Scriptură. 

Prin înviere oamenii se întorc la viața lor obișnuită. 

La judecata obștească toți oamenii vor fi iertați de păcatele lor. 



 

 

  

 

MITROPOLIA OLTENIEI 
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ FACULTATEA DE TEOLOGIE 
ORTODOXĂ DIN CRAIOVA 

 

PLATFORMA E-LEARNING  A PROFESORILOR DE RELIGIE  

DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI  2020 

Autor, Pr. Prof. Nicușor Viorel POPESCU,  Liceul Teologic Tg-Jiu, 2020 
2 2 

După înviere trupurile vor fi iarăși muritoare. 

După înviere, trupurile celor păcătoși vor fi pline de putere și de slavă. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ți-ai însușit învățătura despre înviere și viața veșnică!  

Să nu uiți că învierea noastră a fost posibilă datorită Învierii Domnului nostru Iisus Hristos! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Adevărat-Fals”. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele 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=pqpyjy45v20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pqpyjy45v20 

 

 

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

 

 Antet, https://gorjeanul.ro/wp-content/uploads/2016/04/invierea-domnului11.jpg, la 

21.09.2020, 0ra 23,20 

1 Imagine 1 –  Arhivă personală 

2 Imagine 2 – Arhivă personală 
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