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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: 

Grija noastră pentru cei adormiți în Domnul se arată prin rugăciunile şi slujbele rânduite de Biserică 

pentru pomenirea lor după înmormântare. Pe baza informațiilor primite de la profesor, repartizează 

corect noțiunile corespunzătoare celor două grupe și vei înțelege importanța rugăciunilor pentru cei 

adormiți în Domnul. La sfârșit poți să urmărești filmulețul atașat: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

 

Grupa I: 

POMENIREA CELOR ADORMIȚI ÎN DOMNUL 

Noțiuni: 

a) 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.  

b) 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. 

c) 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. 
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d) Pomenirea la 3 luni după moarte, în cinstea și slava Sfintei Treimi. 

e) Pomenirea la  6 luni după moarte, în cinstea și slava Sfintei Treimi. 

f) Pomenirea la 9 luni după moarte, în cinstea și slava Sfintei Treimi. 

g) Pomenirea la un an după moarte, în cinstea și slava Sfintei Treimi. 

 

Grupa II: 

PARASTASUL 

Noțiuni: 

a) Este o prescurtare a slujbei înmormântării. 

b) Este o rugăciune de mijlocire pentru morți și înseamnă „a se înfățișa înaintea cuiva", „a 

mijloci". 

c) Se oficiază în biserică, după slujba Sfintei Liturghii. 

d) Are drept scop  pomenirea și iertarea celor adormiți după trecerea la Domnul. 

 

Feedback 

Super, ați ordonat totul corect!  

Nu uita, rugăciunile pentru cei adormiți, milosteniile făcute în numele lor fac parte din datoria 

fiecărui creştin! 

 

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

Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise noțiuni cheie iar sub acestea se găsesc 

mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând care aparține uneia dintre cele două grupe. Printr-un 

click, se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de 

puzzle care corespuns acesteia. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă 

răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate piesele puzzle-ului, va 

apărea un video despre „Pomenirea morților pe înțelesul tuturor”. 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=pa7f7f2qk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pa7f7f2qk20 

 

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

 

1 Video: „Pomenirea morților pe înțelesul tuturor”, Trinitas TV, https://youtu.be/KYT-

cpr0DWA?t=15, accesat la 16.11.2020, ora 13:07; 

2 Imagine: https://2.bp.blogspot.com/-

4pkHTf96RAs/Wrpseyh528I/AAAAAAAACtg/wf9F4GsyKaI1Fj94CAlqY1AOR6MLjM6E

QCLcBGAs/s1600/IMG-20180327-WA0019%2B%2528Small%2529.jpg, accesat la 

16.11.2020, ora 13:07. 
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