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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Învățătură de credință” 

Titlul lecției: Lucrarea Sfântului Duh în lume 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1 Sintetizarea principalelor învățături de credință ortodoxă despre Sfânta Treime și 

lucrările Sale în lume; 

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

învățătura de credință ortodoxă. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică; 

o utilizarea calculatorului şi a altor mijloace audio-vizuale 

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

o argumentarea biblică şi patristică;  

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

predare-învăţare pentru ilustrarea Lucrarea Sfântului Duh în lume, pentru căutarea de 

informaţii. 

 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Lucrarea Sfântului Duh în lume - Religie ortodoxă, clasa a XI-a 

 

Definirea cerinței: 

Urmărind schema, poți medita la beneficiile pe care Duhul Sfânt le poate aduce în viața ta. 

Completează propozițiile lacunare și amintește-ți, pe baza informațiilor primite de la profesor, ce 

importanță are Duhul Sfânt în viața ta: 

 

Textul cu spații goale: 

Duhul Sfânt ni se transmite nouă prin ________ și ________ Bisericii. 

Duhul Sfânt e cea de-a ________ Persoană dumnezeiască, izvorul tuturor 

harurilor și darurilor cu care suntem înzestrați. 

De aceea, se cuvine să-L cinstim, fie prin ________, fie prin conlucrarea noastră 

cu El. 

Fără ________ lui Dumnezeu, nimeni nu se poate ________. 
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De aceea, pentru a face primii pași spre Dumnezeu, are nevoie de harul primit la 

________: „De nu se va naște cineva din apă și din ________, nu va intra în 

împărăția ________Cerurilor” (In. 3,  5).  

 

Soluția: 

Sfintele Taine, Ierugiile, persoana, rugăciuni, harul, mântui, Botez, Duh, Cerurilor. 

 

Feedback 

Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre „ Lucrarea Sfântului Duh în lume” și ai aflat cum îți 

poți împodobi sufletul prin primirea Duhului Sfânt în viața ta. 

 

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

goale”. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul 

alege o variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se 

înroșesc. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri! 

 

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=pdhru7x8t20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pdhru7x8t20 

 

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

 

1 Imagine: https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2017/04/sfantul_duh_manastirea_popauti_foto04_bogdan_zamfirescu

_8.jpg?itok=LIDgG1-h, accesat 28.10.2020, ora 13:18. 
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