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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de conţinut: Învățătura de credință 

Conţinutul învățării: Rugăciunile pentru cei adormiți în Domnul 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţa specifică vizată: 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învățătura de credință ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o argumentarea biblică și patristică a importanţei rugăciunilor pentru cei adormiţi întru 

Domnul; 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Rugăciunile pe care le rostim pentru cei mutaţi la Domnul sunt o manifestare a iubirii faţă de ei, 

gest care nu va fi trecut cu vederea de Dumnezeul Iubirii infinite. Pornind de la învăţătura de 

credinţă, citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este 

adevărată, direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația 

este falsă, direcționeaz-o spre  partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 

a) Biserica creștină a săvârșit de la început rugăciuni pentru cei adormiți în Domnul: Noi facem 

rugăciuni pentru cei morți în fiecare an în ziua morții lor (Tertulian). 

b) Prin rugăciunile pentru cei adormiți se păstrează o legătură vie între Biserica luptătoare și 

Biserica triumfătoare: Și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem (Romani 14,8). 

c) În cadrul Sfintei Liturghii, la Proscomidie, se pomenesc sufletele celor adormiți în Domnul. 

d) Pomenirea celor adormiți ajută sufletele acestora atât la judecata particulară, cât și la 

judecata universală. 

e) Parastasele sunt slujbe de pomenire pentru cei adormiți spre iertarea păcatelor. 

 

Afirmații false: 

a) Rugăciunile pentru cei adormiți nu mai au nicio valoare. 

b) După moarte, sufletul celui adormit se poate ajuta singur, fără rugăciunile noastre. 

c) Parastasele sunt slujbe și rugăciuni pentru cei vii. 

d) Slujbele pentru cei adormiți sunt o practică recentă a Bisericii creștine. 

e) Rugăciunile Bisericii pentru cei adormiți nu sunt ascultate de Dumnezeu. 
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Feedback 

Ai răspuns corect şi ai dovedit faptul că ţi-ai însușit noțiunile despre importanţa rugăciunilor pentru 

cei adormiţi în Domnul. Să nu uiți că toată viața noastră pământească o trăim pentru a dobândi viața 

cea veșnică! 

   

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Adevărat-Fals. 

Elevul va preciza valoarea de adevăr a enunțurilor, direcționând piesele către Adevărat sau Fals. 

La sfârșit, piesele dispuse corect se vor înverzi, iar piesele dispuse incorect se vor înroși. 

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=pp0rj5y0521 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pp0rj5y0521 

 

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

 

1. Antet –  https://i1.wp.com/ciuflea.md/wp-

content/uploads/2016/05/876515e7887f2338c9f0a476dc06043ce88cd9e1d3a438f17aca74257

1d51d5f.jpg?fit=1280%2C850, accesat la 21.09.2020, ora 23:26; 

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

colorbox/public/articol/2015/03/lumanare_foto-magda_buftea_2.jpg?itok=Z_uBOSEB, 

aceesat la 20.06.2021, ora 20:47. 
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