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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a  

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învăţare: „Oră la dispoziția profesorului” 

Titlul lecţiei: Nașterea Domnului – prilej de bucurie pentru creștini 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.1. Sintetizarea principalelor învățături de credință ortodoxă despre Sfânta Treime și lucrările 

Sale în lume; 

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

învățătura de credință ortodoxă. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică privind Întruparea Mântuitorului; 

o explicarea caracteristicilor relației om-Dumnezeu și a relației dintre semeni, fundamentate 

pe valorile moralei creștine; 

o evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral-creştine, însuşite din învăţătura 

Mântuitorului, prin promovarea unui comportament social-moral elevat. 

 

Designul activității de învățare online: 

 

Titlul exercițiului: 

Nașterea Domnului – prilej de bucurie pentru creștini - Religie ortodoxă, clasa a XI-a  
 

Definirea cerinței: 

Pornind  de  la  textul: „Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nicidecum nu ești mai mic între 

căpeteniile lui Iuda, că din tine va ieşi Conducătorul, Care va paşte pe poporul Meu Israel” (Matei 

2; 6; Miheia 5; 1), completează spațiile goale cu informația corectă din următorul text și vei 

descoperi că Naşterea Domnului ne aduce vestea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu făcut om, 

pentru mântuirea noastră: 

 

Textul cu spații goale: 

Nașterea lui Hristos a fost profețită de prorocul -1-. La capitolul 7, vs 14, el a 

scris: „Iată -2- va lua în pântece și va naște Fiu și vor pune numle Lui -3-. 

În Persoana Mântuitorului a avut loc, prin chenoză, unirea -4-. Consecințele 

dogmatice ale unirii -5- au fost: 

- Comunicarea -6-; 

- Îndumnezeirea -7- omenești; 

- Lipsa de -8- a Mântuitorului; 

- Lui Hristos I se cuvine o singură -9- 

- Maica Domnului este Theotokos (Născătoare de -10-). 
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Soluția: 

Isaia, Fecioara, Emanuel, ipostatică, ipostatice, însușirilor, firii, păcat, închinare, Dumnezeu. 

 

Feedback 

Felicitări!   

Ți-ai însușit noțiunile despre Nașterea Domnului.  

Nu uita, și tu trebuie să ai dragoste față de aproapele nostru așa cum și Hristos are față de noi! 

 

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

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor completându-le cu cuvintele potrivite. În 

încheiere spațiile completate corect se vor înverzi iar cele greșite 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=povqrr0na20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=povqrr0na20 

 

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

 

1 Imagine antet - https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/12/Na%C5%9Fterea-

Domnului.jpg, 27.11.2020, ora 14.02; 

2 https://basilica.ro/%E2%80%A0-nasterea-domnului-craciunul/ 24.08.2020 16.20. 
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