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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 

Titlul lecției: Iisus Hristos - Adeverirea Morții și Învierii Mântuitorului Hristos 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţa specifică vizată: 

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

Sale în lume 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul învățăturii de credinţă ortodoxă despre 

Sfânta Treime și lucrările Sale în lume. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Mântuitorul a săvârşit multe minuni, însă cea mai importantă este cea a propriei Sale Învieri din 

morţi, temelia pe care s-a construit creştinismul: dacă Hristos n-a Înviat, zadarnică este atunci 

propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră. (1 Corinteni 15, 14). Urmărește cu 

atenție videoclipul și răspunde la întrebările afișate pe parcurs: 

 

Descriere 

Întrebări : 

1. Potrivit IPOTEZEI MORŢII APARENTE, Iisus nu ar fi murit, ci ar fi căzut într-o stare 

de leşin din care mai târziu S-a trezit, a răsturnat piatra de pe mormânt şi S-a arătat femeilor 

mironosiţe şi Apostolilor. Având în vedere faptul că mormântului a fost pecetluit și a fost 

întărită straja cu soldaţi romani, care nu puteau să adoarmă aşa cum au fost mituiţi de iudei 

să spună, poate să fie susținută această teorie? De ce? 

2. Potrivit IPOTEZEI ÎNŞELĂCIUNII, Învierea a fost un truc la care ar fi recurs Apostolii, 

care a fi venit noaptea la mormânt, ar fi furat trupul lui Iisus și ar fi răspândit vestea 

mincinoasă că a Înviat. Având în vedere faptul apostolii erau speriaţi şi ascunşi de frica 

iudeilor, că mormântul a fost întărit cu strajă romană, poate să fie susținută această teorie? 

De ce? 

3. Potrivit IPOTEZEI HALUCINAŢIILOR, arătările Mântuitorului după Înviere au fost 

simple halucinaţii, viziuni ale minţilor bolnave ale ucenicilor. Având în vedere faptul că 

soldaţii au avut aceleaşi viziuni, că nu există niciun indiciu în Sfânta Scriptură ca să arate că 

ucenicii ar fi fost bolnavi, că arătările Mântuitorului s-au petrecut în locuri şi în faţa unor 

persoane diferite, că Hristos a mâncat cu Sfinţii Apostoli peşte şi miere, poate să fie 

susținută această teorie? De ce? 
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4. Prima mărturie despre Sfânta Lumină o aduc Sfinții Părinți ai bisericii care spun că, primii 

care au ajuns la mormântul Domnului, după vestirea mironosițelor și au văzut lumina 

dumnezeiască au fost:   

Răspuns: Sfinții Apostoli, Petru și Ioan. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre Învierea Domnului! 

Să nu uiți că Învierea este un eveniment istoric dovedit de martorii și temelia pe care s-a construit 

creştinismul! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Video cu întrebări. 

Elevul va răspunde la întrebările sau observațiilor referitoare la video, care apar în timpul derulării. 

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/14714458 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/view14714458 
 

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

 

1 Video– Sub Semnul Crucii, https://youtu.be/kiNZ4LD2p-4, accesat la 29.10.2020, ora 20:37. 

2.  Imagine: https://suceavalive.ro/wp-content/uploads/2019/04/invierea.jpg, accesat la 

29.10.2020, ora 20:57. 
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