
 

 

  

 

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, Prof. Vintilă BELCINEANU, Liceul „Colegiul Național Carol I” Craiova, 2020 
1 1 

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Învățătura de credință” 

Titlul lecţiei: Descoperirea lui Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

Competenţe specifice vizate: 

1.1. Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările 

Sale în lume 

2.1. Elaborarea de argumentări fundamentate scripturistic, (oral sau în scris) referitoare la 

învăţătura de credinţă ortodoxă 

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

C1. Folosirea în mod corect a cunoştinţelor dobândite la ora de Religie; 

C2. Prezentarea unor exemplificări din viața de zi cu zi aplicabile la înțelegerea descoperirii lui 

Dumnezeu. 

  

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Descoperirea lui Dumnezeu – Religie ortodoxă, clasa a XI-a 

 

Definirea cerinței: 

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

cardul cu întrebarea în jumătatea cu textul „ADEVĂRAT”, iar dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

în jumătatea cu textul „FALS”. 

 

Afirmații adevărate: 

Dumnezeu a creat și Proniază (poartă de grijă) de creație din iubire. 

Panteismul este un curent filosofic ce se referă la retragerea Lui Dumnezeu după ce a creat lumea. 

Creștinismul îl pune pe Dumnezeu în centrul creației. 

 

Afirmații false: 

Dumnezeu a creat lumea, dar nu i-a mai purtat de grijă după creație. 

Dumnezeu poartă de grijă pentru o parte din creație. 

Pronia lui Dumnezeu față de lume este limitată. 

 

Feedback 
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Felicitări!   

Ți-ai însușit noțiunile legate de descoperirea lui Dumnezeu. 

 

 

 

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=pvy6opfan20  

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pvy6opfan20 

 

 

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

 

1 Antet –  https://unsufletortodox.files.wordpress.com/2016/01/predica-de-pe-muntele-

fericirilor-unsufletortodox.jpg, la 16.09.2020, ora 22,57 
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