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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 creştine” 

Titlul lecției: Pregătirea credinciosului pentru participarea la sfintele slujbe 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

3.1. Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie; 

4.3. Practicarea introspecției, a meditației creştine în scopul dezvoltării capacității de 

autocunoaștere şi a participării la viaţa liturgică a Bisericii. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o Stabilirea de corespondențe între textele biblice şi învățăturile Bisericii privind Sfânta Taina 

a Spovedaniei; 

o Autoevaluarea corectă a etapei în care elevul însuşi se situează  în raport cu textele cuprinse 

în joc; 

o Participarea la discuții pe tema rolului pe care îl are, în relația cu Dumnezeu, prin biserică, 

spovedania autentică. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Pilda fiului risipitor, considerată cea mai frumoasă dintre pildele Mântuitorului, ascunde în 

rândurile ei etapele spovedaniei de la momentul trezirii conştiinţei până la reintegrarea 

credinciosului în Biserică. Realizează perechile potrivite între etapele spovedaniei şi textele alese 

din pildă și vei înțelege importanța participării la viaţa liturgică a Bisericii: 

 

Descriere 

Perechi potrivite 

Perechea 1 

Text:  Dar venind-şi în sine a zis: Câţi argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici 

de foame! 

Text:  Conștientizarea stării de păcat.  

 

Perechea 2 

Text:  Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune. 

Text:  Hotărârea de a se schimba. 
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Perechea 3 

Text: Tată, am greșit la cer şi înaintea ta! 

Text: Mărturisirea păcatelor. 

 

Perechea 4 

Text: Aduceți degrabă haina lui cea dintâi! 

Text: Iertarea, curățirea păcatelor mărturisite. 

 

Perechea 5 

Text: Aduceți vițelul cel îngrășat şi-l înjunghiați şi, mâncând, să ne veselim. 

Text: Reintegrarea în Biserică. 

 

Perechea 6 

Imagine 

Text: Căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Nu uita, pocăința este dorinţa adâncă de a te reîntoarce, de a te înapoia, de a recăpăta căminul 

pierdut (Părintele Alexander Schmemann)!  

 

 

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

Elevul va suprapune  cartonașele cu text/imagine realizând perechile potrivite pe baza asocierii 

cognitive  a enunțurilor. Perechea stabilită corect dispare de pe tabloul de lucru, iar cele incorecte se 

vor înroși. Jocul permite multiple încercări. La final elevul primește o apreciere şi un citat despre 

spovedania autentica! 

 

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=pxjfmq3sj20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pxjfmq3sj20 

 

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

 

  

 1. Imagine 1 - https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-fiului-risipitor/fiul-

risipitor-bratele-tatalui-87523.html, accesată la data de 1.11.2020, ora 16:00.  
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