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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: 

4.1. Aplicarea normelor moralei creștine în situații concrete de viață; 

4.2. Formularea de soluții pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învățăturii creștine. 

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

autocunoaștere și a participării conștiente și active la viața liturgică.  

     

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică privind valori și sentimente pozitive; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea participării la 

sfintele slujbe. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

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

 

Definirea cerinței: 

„Sfânta Liturghie sfințește. Dacă creștinul nu merge duminica la biserică, cum se va sfinți?” 

(Sfântul Paisie Aghioritul). Citiți cu atenție noțiunile date și completați spatiile libere. Găsiți 

cuvintele cheie ale lecției în chenarul cu litere amestecate de mai jos, ținând cont de noțiunile date: 

 

Descriere 

Noțiuni: 

1. Credinciosul trebuie să își spele trupul, pentru că urmează să se înfățișeze înaintea 

Împăratului împăraților, dar trebuie să își curățească și sufletul.  

2. Pregătirea sufletească constă în iertarea tuturor celor care ne-au greșit. 

3. Creștinii trebuie să aibă inima îndreptată spre cer, spre Dumnezeu. 

4. Pregătirea sufletească constă în părăsirea păcatelor care întinează viața sufletească și 

trupească a omului: fumatul, beția, desfrânarea sub toate formele ei, părăsirea gândurilor 

rele pe care le avem asupra cuiva. 

5. Viața cultică are un dublu rol: abandonarea unui mod de viață plin de compromisuri și 

păcate și sporirea în virtute. 

6. Credinciosul trebuie să-și curățească sufletul prin rugăciune, pocăință, înfrânare de păcate, 

împăcarea inimii, alungând din ea orice ură și vrăjmășie pentru a putea face loc astfel lui 

Hristos. 
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Cuvinte cheie: 

CURĂȚEASCĂ, IERTAREA, DUMNEZEU, PĂRĂSIREA,VIAȚA CULTICĂ, RUGĂCIUNE 

 

Feedback 

Felicitări! Asta înseamnă să fii creștin. 

Ți-ai însușit noțiunile despre pregătirea individuală pentru participarea la sfintele slujbe! 

Să nu uiți că intrând în biserică, creștinul trebuie să lase orice grijă lumească deoparte și să aibă 

inima și gândul îndreptate spre cer, spre Dumnezeu! 

 

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

Încrucișate”. Elevul va preciza cuvintele cheie după ce își însușește noțiunile date. La sfârșit, 

cuvintele cheie descoperite corect se vor înverzi, iar 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=psbibeodt20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=psbibeodt20 

  

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

 

1 Antet – imagine personală; 

2 Imagine 1 -https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2017/11/09-10_etichetate_tg_mures-

cluj_foto_stefan_cojocariu.jpg?itok=JLczRB5R, accesată la data de 10.11.2020, ora 21:15. 
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