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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea IV de conținut: Spiritualitate și viață creștină 

Conținutul învățării: Monahismul – formă a spiritualităţii creştine  

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

3.3. Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică 

a Bisericii. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare-învăţare pentru ilustrarea Monahismul ca formă a spiritualităţii creştine, pentru 

căutarea de informaţii, pentru documentarea pe tema dată. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Urmărește cu atenţie materialul video, completează textul de mai jos cu cuvintele potrivite și vei 

descoperi unul dintre cele mai frumoase fragmente din scrierile Cuviosului Siluan Atonitul: 

Descriere  

Textul cu spaţii goale: 

       Domnul nu e ca noi. El este blând şi milostiv şi bun, şi atunci când sufletul Îl 

cunoaşte, el se minunează fără sfârşit şi zice: Ah, ce Dumnezeu avem!. Duhul 

Sfânt a dat Bisericii noastre să cunoască cât de mare este milostivirea lui 

__________. Domnul ne iubeşte şi ne priveşte cu blândeţe, fără reproşuri, aşa 

cum în Evanghelie tatăl _________risipitor nu i-a făcut acestuia reproşuri, ci a dat 

poruncă slujitorilor să-i dea ______nouă, să-i pună în deget un ______ scump şi 

încălţăminte în picioare, să junghie ______ cel gras şi să se veselească şi nu l-a 

învinuit (Luca 15). 

        Câtă blândeţe şi răbdare trebuie să îndreptăm şi noi spre _________ nostru, 

ca să fie praznic în suflet pentru întoarcerea lui! Duhul _________ învaţă sufletul 

în chip negrăit să iubească pe oameni. 

 

Soluţia 

Dumnezeu, fiului, haină, inel, viţelul, fratele, Sfânt 

 

Feedback 

Felicitări! Dacă ţi-a plăcut acest text, poţi căuta şi alte texte scrise de cuviosul Siluan, toate fiind 

scrise în acelaşi stil simplu, accesibil oricui, cald, plin de înţelepciune!. 
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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 Text spații goale. 

Elevul va alege din lista dată cuvintele potrivite şi la va insera în spaţiile libere ale textului. Dacă 

face o alegere greşită jocul îi permite să revină la listă pentru o nouă alegere. 

La final elevul primește o apreciere şi o recomandare de lectură. 

 

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=ptsi8e97c21 

 Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=ptsi8e97c21 

 

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

 

1. Antet:  https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2017/09/24/sfantul-siluan-athonitul-si-

adevarata-libertate-125233.jpg, imagine accesata în data de 3 .XII. 2020, ora 18,00. 

2. Headline: https://www.youtube.com/watch?v=_yQComhGPJk  , video accesat în data de 

3.XII.2020,ora 17,50; 
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