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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa:a XI-a 

Disciplina:  Religie ortodoxă 

Unitatea V de conținut: Religiile lumii 

Conținutul învățării: Creștinismul - Reforma protestantă 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.1. Analiza comparativă a marilor religii ale lumii, pornind de la un set de criterii ( caracteristici 

definitorii, arie de răspândire, doctrină, adepţi, importanţă în istoria omenirii, etc.); 

 

Activități de învățare recomandate: 

o utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare-învăţare pentru ilustrarea Reforma protestantă, pentru căutarea de informaţii, pentru 

documentarea pe tema dată. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina învățării 

Pe baza noţiunilor învăţate în cadrul orei de religie, găseşte cuvintele care se potrivesc  în 

afirmațiile de mai jos:  

 

Descriere 

Întrebări: 

1. Iniţiatorul reformei protestante în Biserica Apusului a fost_______   ________. 

Soluţia: Martin Luther 

 

2. Călugărul catolic care vindea indulgenţe în Germania, promiţând că au efect sigur şi 

imediat: îndată ce banul sună în cutie, sufletul zboară spre cer, a fost _________. 

Soluţia: Tetzel 
3. Izvorul adevărurilor de credinţă în care se cuprinde Revelaţia dumnezeiască, pe care o poate 

explica oricine aşa cum crede de cuviinţă, recunoscut de protestanţi______    _______ 

Soluţia: Sfânta Scriptură  

4. Între Tainele recunoscute de protestanţi pe lângă Euharistie, iar pentru luterani şi Pocăinţa se 

numără şi ________ 

Soluţia: Botezul 
5. Concepţia religioasă conform căreia Dumnezeu a hotărât din veşnicie pe unii oameni spre 

viaţă veşnică, iar pe alţii spre osândă veşnică, fără considerarea faptelor lor, susţinută de 

Calvin, se numeşte _______  ___________ 

Soluţia: predestinaţie absolută 
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6. Criteriile Sfintei Tradiţii au fost formulate de scriitorul bisericesc Vincenţiu de Lerin, care 

spune că în Biserica universală trebuie mare grijă, ca acel lucru să-l ţinem ca adevăr, care 

a fost crezut pretutindeni, .............. de toţi la fel. 

Soluţia: totdeauna 
7. După respingerea indulgenţelor de către Luther a urmat respingerea primatului ......... 

Soluţia: Papei 

  

Feedback 

Felicitări!   

Ți-ai însușit noțiunile de bază despre Reforma protestantă! 

Să reţii că: pornită iniţial ca o mişcare de protest faţă de abaterile din Biserica Apuseană, în scopul 

refacerii încrederii oamenilor în Biserica lui Hristos, Reforma protestantă a ajuns la un creştinism 

denaturat care abia se mai percepe prin resturile de adevăruri dumnezeieşti rămase! 

  

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip  Știi și câștigi. Elevul 

va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând cuvintele potrivite în spaţiile libere. La 

sfârșit, cuvintele dispuse corect se vor înverzi, iar cuvintele 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=pfp453oct21 

 Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pfp453oct21 

  

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

 

1 Antet - https://2.bp.blogspot.com/-

1fbzfDt1cIs/VFK1I_mzLDI/AAAAAAAACf0/5y43bZE0OXk/s1600/Dieta-Lutero.jpg  

 22.11.2020, ora 20:27. 
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