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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea I de conținut: Învățătura de credință 

Conținutul învățării: Iisus Hristos - Întruparea Fiului lui Dumnezeu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

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

învăţătura de credinţă ortodoxă.  

 

Activitatea de învățare recomandată: 

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

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

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: 

a) Prin Întruparea Sa, Mântuitorul S-a adus în forma maximă de comunicare faţă de om. 

b) Fiul lui Dumnezeu vine în lume la plinirea vremii. 

c) Biserica mărturisește în Simbolul de credință scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu. 

d) Una dintre condițiile întrupării se referă la necesitatea cunoașterii gravității păcatului și a 

urmărilor lui. 

e) Una dintre condițiile întrupării se referă la faptul că rătăcirea religioasa și decăderea morală 

trebuia să atingă culmea pentru ca răul să poată fi desființat din rădăcină. 

f) Pentru ca mântuirea să fie un bun al întregii omeniri datele legate de venirea Mântuitorului 

trebuia să fie cunoscute de cat mai mulți oameni. 

g) Întruparea a fost condiționată de nașterea unei persoane demne din care Dumnezeu să își ia 

trup. 

 

Afirmații false: 

a) Învățătura despre Întrupare este întâlnită în articolele 5-7 din Mărturisirea de credință. 

b) Iisus Hristos este numai Dumnezeu adevărat, nu şi om adevărat. 

c) Omul putea fi mântuit independent de voința lui. 

d) Dumnezeu nu putea să mântuiască pe om îndată după cădere. 

e) Omul nu a căzut în păcat prin propria sa voința şi libertate. 
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Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu, ca lumină pentru oameni!  

Să nu uiți că Fiului lui Dumnezeu pentru noi și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și 

S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om (Mărturisire de credință). 

 

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=pxc6eox2k20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxc6eox2k20 

 

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

 

1 Antet: – https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2011/12/24/ganduri-la-nasterea-domnului-

110971.jpg, 02.11.2020, ora 14:42 
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