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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Învățătura de credință” 

Titlul lecției: Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

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

învățătura de credință ortodoxă; 

4.2. Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală 

 

Activități de învățare recomandate: 

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 temei Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul, pentru 

căutarea de informaţii, pentru documentarea pe tema respectivă.  

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul - Religie ortodoxă, clasa a XII-a 

 

Definirea cerinței: 

Pe baza informațiilor primite de la profesor, încadrează corect datele de pomenire şi rugăciune 

pentru cei adormiți pe axa numerelor și vei înțelege de ce este importantă purtarea de grijă pentru 

cei adormiți în Domnul manifestată prin rugăciunile şi slujbele rânduite de Biserică pentru 

pomenirea lor după înmormântare: 

 

Cronologie: 

Perechi: 

Element I: Pomenirea la 3 zile după moarte, când se face slujbă în cinstea Sfintei Treimi și în 

amintirea Învierii celei de a treia zi a Mântuitorului.  

Valoare: 3 

 

Element II: Pomenirea la 9 zile după trecerea la Domnul, pentru ca răposatul să se învrednicească 

de părtășia cu cele nouă cete îngerești și în amintirea ceasului al IX-lea, când Mântuitorul pe cruce a 

făgăduit tâlharului raiul. 

Valoare: 9 
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Element I: Pomenirea la 40 de zile după moarte, în amintirea înălțării la cer a Mântuitorului 

Hristos, pentru ca sufletul celui adormit să se înalțe și el la cer. 

Valoare: 40 

 

Element I: Pomenirea la 3 luni după moarte, în cinstea și slava Sfintei Treimi. 

Valoare: 90 

 

Element I: Pomenirea la  6 luni după moarte, în cinstea și slava Sfintei Treimi. 

Valoare: 180 

 

Element I: Pomenirea la 9 luni după moarte, în cinstea și slava Sfintei Treimi. 

Valoare: 270 

 

Element I: Pomenirea la un an după moarte, în cinstea și slava Sfintei Treimi. 

Valoare: 365 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ai găsit soluția corectă și ți-ai însuși noțiunile din lecția „Rugăciunile pentru cei adormiți în 

Domnul”! 

 

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

Se îndică un minim sau un maxim pentru cronologie (numere întregi). Se va introduce un text și se 

va indica apoi o valoare aparținătoare (număr întreg) la cronologie. Elevul va trebui să ordoneze 

crescător zilele de rugăciune pentru cei adormiți în funcţie de rânduiala stabilită de biserică.. La 

final, elevul primește un feedback! 

 

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=pg26y9w6t20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pg26y9w6t20 

 

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

 

1. Imagine: https://steliangombos.files.wordpress.com/2018/05/dsc056491.jpg, , accesat la 

16.11.2020, ora 13:07. 
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