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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Exprimarea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.1. Argumentarea importanței sfințeniei și a respectului creștinilor față de cele sfinte; 

3.2. Analiza datoriilor creștinului și a specificului acestora în contextul societății actuale; 

4.3. Practicarea introspecției/meditației creștine, în scopul dezvoltării capacității de 

autocunoaștere și a participării conștiente și active la viața liturgică a Bisericii. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o dialogul, dezbaterea privind importanța și rolul diferitelor elemente de morală; 

o argumentarea biblică și patristică; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea sfintelor slujbe 

pentru care credinciosul trebuie să se pregătească, pentru căutarea de informații sau pentru 

documentarea necesară acestei teme. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe - Religie ortodoxă, clasa a IX-a 

 

Definirea cerinței: 

„Scopul principal al Dumnezeieștii Liturghii este împărtășirea credincioșilor, fie și a celor puțini 

care sunt pregătiți” (Sfântul Paisie Aghioritul). Răspunde corect la următoarele întrebări, folosindu-

te de cunoștințele primite de la profesor, câștigă cursa și vei afla cum trebuie să te pregătești pentru 

participarea la sfintele slujbe: 

 

Întrebări și răspunsuri: 

1. În ce constă pregătirea fizică a credincioșilor atunci când merg la biserică? 

 Răspuns corect: Să fie îmbrăcați în haine decente, curate, specifice zilelor de sărbătoare; 

 Răspuns greșit: Să nu pună accent asupra felului în care își aleg stilul vestimentar; 

 Răspuns greșit: Să capteze, prin ținuta vestimentară, atenția celorlalte persoane aflate în 

biserică; 

 Răspuns greșit: Să pună în evidență cât mai vizibil moda actuală. 

 

2. Cum ne pregătim pentru a participa la Sfânta Liturghie? 

 Răspuns corect: Să iertăm pe toți cei care ne-au greșit vreodată cu voie sau fără de voie; 

 Răspuns greșit: Să iertăm doar pe cei apropiați nouă, familie și prieteni; 
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 Răspuns greșit: Să iertăm, dar să păstrăm vie amintirea faptelor săvârșite; 

 Răspuns greșit: Să iertăm pe cei care ne-au greșit, propunându-ne ca atunci când ne vor greși 

din nou, să nu îi mai iertăm, deoarece am dat o șansă.  

 

3. Ce trebuie să facă credinciosul în timpul Sfintei Liturghii?   

 Răspuns corect: Să asculte cu atenție slujba, iar la momentul potrivit să se împărtășească cu 

Sfintele Taine (Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos); 

 Răspuns greșit: Să realizeze diverse gesturi de manifestare a evlaviei, prin care să 

dovedească celor din jurul său cât este de credincios; 

 Răspuns greșit: Să socializeze cu prietenii și cunoscuții în timpul Sfintei Liturghii; 

 Răspuns greșit: Să înalțe la Dumnezeu doar cererile personale, fără a se alătura rugăciunii 

comune. 

 

4. Cum trebuie să se pregătească credinciosul pentru Sfânta Taină a Spovedaniei? 

 Răspuns corect: Să își cerceteze cu sinceritate propria conștiință; 

 Răspuns greșit: Să regrete faptele săvârșite, doar în momentul mărturisirii, iar după aceasta 

să revină din nou la ele, deoarece Dumnezeu este bun și ne iartă; 

 Răspuns greșit: Să își minimalizeze propriile păcate; 

 Răspuns greșit: Să rămână pasiv pentru greșelile săvârșite, deoarece „a greși este omenește”. 

 

5. Cum trebuie să se facă mărturisirea păcatelor în fața preotului duhovnic? 

 Răspuns corect: Să se facă cu părere de rău și sinceritate față de toate păcatele săvârșite, cu 

voie sau fără de voie și hotărârea de a nu mai greși; 

 Răspuns greșit: Să se facă în mod formal, doar enumerarea păcatelor, deoarece totul este 

simbolic; 

 Răspuns greșit: Să se facă în linii mari, întrucât ne este prea rușine de cele săvârșite; 

 Răspuns greșit: Să se facă fără pregătire (rugăciune), deoarece este de ajuns rugăciunea de 

dezlegare pe care o face preotul. 

 

6. Cum ne pregătim pentru primirea Sfintei Taine a Împărtășaniei? 

 Răspuns corect: Să mărturisim păcatele și să primim dezlegarea din partea preotului 

duhovnic; 

 Răspuns greșit: Să participăm la slujba Sfintei Liturghii doar la momentul când trebuie să ne 

împărtășim cu Însuși Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos; 

 Răspuns greșit: Să mâncăm și să bem înainte de primirea Sfintei Împărtășanii, deoarece 

Domnul Iisus Hristos nu trebuie primit pe stomacul gol; 

 Răspuns greșit: Să nu dăm importanță rugăciunilor pentru Sfânta Împărtășanie, deoarece ne 

putem împărtășii oricum.  

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre modul în care trebuie să te pregătești pentru a participa la sfintele 

slujbe ale Bisericii. Să nu uiți că participarea la sfintele slujbe are drept scop dobândirea harului 

divin necesar mântuirii!  
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Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Cursă de cai”. 

Elevul va răspunde corect la întrebări și va câștiga cursa. La sfârșit elevul va primi 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=pvcb5qigt20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pvcb5qigt20 

  

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

 

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

colorbox/public/articol/2017/11/09-

2_studentul_iesean_foto_oana_nechifor.jpg?itok=eYgyRgMX, accesată la data de 

03.11.2020, ora 18:00.  
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