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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; 

3.3. Aplicarea învățăturilor creștine referitoare la modul de participare personală la viața liturgică 

a Bisericii; 

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 Argumentarea biblică și patristică privind însemnătatea sfintelor slujbe; 

o Dialog despre implicarea creștinului în viața cultică; 

o Dezbatere în legătură cu importanța, necesitatea și modul de pregătire al credinciosului 

pentru a lua parte la sfintele slujbe. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

Citește afirmațiile următoare și vizualizează cu atenție imaginile, apoi repartizează-le uneia din 

ideile potrivite. Rezolvarea corectă îți va reaminti însemnătatea Sfintelor Slujbe și vei descoperi 

imaginea unei mânăstiri din țara noastră: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni: 

 

1. Sfintele slujbe – „porți” de intrare în Biserică: 

Se săvârșesc în spațiul sfânt al Bisericii; 

Ne oferă ajutorul lui Dumnezeu, împărtășindu-ne darurile Duhului Sfânt; 

Imagine 1: interior de Biserică. 

 

2. Sfânta Liturghie – Rugăciunea rugăciunilor: 

A fost instituită de Domnul Iisus Hristos la Cina cea de Taină; 

Reprezintă încoronarea și desăvârșirea celorlalte slujbe, prin care aducem slavă și mulțumire lui 

Dumnezeu; 

Imagine 2: preoți ieșind cu Sfintele Daruri. 
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3. Sfintele Taine sfințesc viața lăuntrică: 

Dumnezeu iartă prin duhovnic, păcatele creștinilor, care se căiesc sincer și le mărturisesc înaintea 

preotului; 

Aduce vindecare trupească și sufletească, prin ungerea cu untdelemn sfințit și prin harul Duhului 

Sfânt; 

Imagine 3: cununii pe Sfânta Evanghelie.   

 

4. Pregătirea trupească și intelectuală: 

Trup curat și îmbrăcăminte decentă; 

Creștinul trebuie să aibă cunoștințe despre sensul slujbelor, obiectelor de cult și gesturilor rituale; 

Imagine 4: catehism, proloage, Sfânta Scriptură, ochelari. 

 

5. Pregătirea sufletească și morală: 

Iertarea celor care au greșit și îndepărtarea gândurilor rele; 

În Biserică se intră cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu; 

Imagine 5: împăcare.  

 

Feedback 

Felicitări! Ai ordonat totul corect. 

Nu uita, suntem datori să mergem în mod regulat la slujbele bisericești și mai ales la Sfânta 

Liturghie, să ne adunăm „merinde” pentru Împărăția Cerurilor! 

 

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 (în cazul de față 5 idei), 

iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, care conțin afirmații și imagini. Printr-un click 

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

care corespund acesteia. Dacă alegerea este corectă, piesele dispar, dacă răspunsul este incorect 

piesele rămân pe loc. Repartizarea corectă va conduce la descoperirea imaginii de fundal, aceea a 

mânăstirii Mraconia. La final elevul primește 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=pkazv7sqa20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pkazv7sqa20  

 

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

 

1. Imagine fundal – mânăstirea Mraconia - https://pixabay.com/ro/photos/por%C8%9Bile-de-

fier-karparten-1566321/ 26.09.2020, ora18.30  

2. Imagine 1 – interior biserică 

https://www.google.com/search?q=imagini+gratuite+cu+biserici+ortodoxe+pixnio&tbm=isch

&source=iu&ictx=1&fir=3TcW2tC9BPseqM%252CWV_nwPe1wYzGM%252C_&vet=1&u

https://learningapps.org/display?v=pkazv7sqa20
https://learningapps.org/watch?v=pkazv7sqa20
https://pixabay.com/ro/photos/por%C8%9Bile-de-fier-karparten-1566321/
https://pixabay.com/ro/photos/por%C8%9Bile-de-fier-karparten-1566321/
https://www.google.com/search?q=imagini+gratuite+cu+biserici+ortodoxe+pixnio&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3TcW2tC9BPseqM%252CWV_nwPe1wYzGM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTGH6MkhqL1oDGeVCF9BwHFf7-
https://www.google.com/search?q=imagini+gratuite+cu+biserici+ortodoxe+pixnio&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3TcW2tC9BPseqM%252CWV_nwPe1wYzGM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTGH6MkhqL1oDGeVCF9BwHFf7-
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sg=AI4_-kTGH6MkhqL1oDGeVCF9BwHFf7-

qrg&sa=X&ved=2ahUKEwial7jx5dnsAhXGyoKHToHDQMQ9QF6BAgDEAo#imgrc=3Tc

W2tC9BpseqM, 26.09.2020, ora 18.45  

3. Imagine 2 -  personală 

4. Imagine 3 -  personală 

5. 

6. 

Imagine 4 -  personală 

Imagine 5 -  împăcare- https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%AANd9GcS7z7UOLY741a3Jd95tMkP7cnMmHPKP6zE4A

&usqp=CAU, 26.09.2020; ora19.10  
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