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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Învățătura de credință” 

Titlul lecției: Preacinstirea Maicii Domnului 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.1. Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor  faţă de cele sfinte; 

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă 

ortodoxă; 

3.1. Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din 

istoria Bisericii. 

 

Activități de învățare recomandate:  

o dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul diferitelor elemente de dogmatică; 

o argumentarea biblică şi patristică; 

o utilizarea   calculatorului   şi  a  altor  mijloace  audio-vizuale  pentru  ilustrarea Preacinstirii 

Maicii Domnului,  pentru  căutarea de informaţii sau pentru documentarea pe o această 

temă. 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Preacinstirea Maicii Domnului – Religie ortodoxă, clasa a IX-a 

 

Definirea cerinței: 
Din cele mai vechi timpuri, recunoscând importanţa Maicii Domnului în istoria mântuirii, Biserica 

o preamăreşte închinându-i rugăciuni: „Cuvine-se cu adevărat, „mai cinstită decât Heruvimii şi mai 

mărită, fără de asemănare decât Serafimii” (Rugăciune). Alege corect textele biblice ce se referă la 

Preacinstirea Maicii Domnului și vei descoperii o imagine a Slăvitei Stăpânei Noastră: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

 

INCORECTE: 

a) „Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a 

întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și S-a făcut om” (crezul) 

b) „Iată roaba Domnului fie mie după cuvântul tău” (Lc. 1, 38) 

 

CORECTE: 
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c) „Dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va 

zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul” (Fac. 3, 15) 

d) „Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic și sfânt 

este numele Lui” (Lc. 1, 48-49) 

e) „Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei” 

(Lc. 1, 28) 

 

Feedback 

Super, ai ordonat totul corect! 

 

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

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise două cuvinte sau noțiuni cheie (în 

cazul de față, valorile corecte și incorecte) iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, 

fiecare reprezentând o valoare corectă sau o valoare incorectă. Printr-un click se selectează o 

sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund 

acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, 

piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de fundal 

care o reprezintă pe Maica Domnului. La final elevul primește un feedback! 

 

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=po81z8bqt20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=po81z8bqt20 

 

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

 

1. Imagine: https://dbimg.eu/i/jy3q5eibne.jpg 
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