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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: Eu și duhovnicul meu 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

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

autocunoaștere și a participării conștiente și active la viața liturgică a Bisericii. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o Dialogul pe tema ascultării față de duhovnic, în raport cu ascultarea față de Dumnezeu. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

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

categoriile date și îți vei putea  consolida învățătura despre duhovnic și rolul acestuia în viața 

creștinului: 

 

Grupe de noțiuni și noțiuni 

 

1. Preotul duhovnic 

a) Te învață să apreciezi virtuțile creștine; 

b) Te sfătuiește să iei hotărâri în situații dificile; 

c) Te ajută să alegi lecturile folositoare în formarea ta spirituală; 

d) Îți este părinte în orice moment al vieții; 

e) Te poartă mereu în rugăciune; 

f) Păstrează confidențialitatea mărturisirii tale; 

g) Imagine 1: preot spovedind. 

 

2. Fiul spiritual: 

a) Cere sfatul părintelui, oricând are nevoie; 

b) Își caută cu grijă părintele spiritual; 

c) Își mărturisește sincer păcatele, căindu-se; 

d) Își respectă duhovnicul; 

e) Dorește îndreptarea; 

f) Imagine 2: creștin ( fiu duhovnicesc) 

 

3. Ascultarea: 
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a) Fără ea nu mergem spre îndreptare; 

b) Este esențială în procesul Tainei Spovedaniei; 

c) Îi este plăcută lui Dumnezeu; 

d) Prin ea se construiește relația duhovnic – fiu spiritual; 

e) Prin ea se arată iubirea față de Dumnezeu; 

f) Imagine 3: preot binecuvântând. 

 

4. Canonul: 

a) Balsam pentru rănile păcatului; 

b) Trebuie îndeplinit cu responsabilitate; 

c) Lecturarea Sfintei Scripturi; 

d) Nu este o pedeapsă; 

e) Rugăciunea, postul și milostenia; 

f) Imagine 4:  milostenie; 

                               tineri participând la slujbă; 

                               creștină la rugăciune. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre preotul duhovnic, fiul spiritual și însemnătatea relației lor. 

Să nu uiți că duhovnicul este părintele tău spiritual, care îți poartă mereu de grijă, în vederea 

mântuirii! 

 

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 4 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, un video ce conține 

sfaturile prețioase ale unui duhovnic, către fiii săi duhovnicești. 

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=pu47gvtbk21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pu47gvtbk21 

 

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

 

1.  

 

Fundal: https://sanzism.files.wordpress.com/2016/02/spovedanie_oana_2.jpg la 

21.XI.2020, ora 16.15; 

https://youtu.be/bmxDo-JcSOo?list=TLPQMTgxMTIwMjCWrfFzF9spzA&t=6 -  

https://learningapps.org/display?v=pu47gvtbk21
https://learningapps.org/watch?v=pu47gvtbk21
https://sanzism.files.wordpress.com/2016/02/spovedanie_oana_2.jpg
https://youtu.be/bmxDo-JcSOo?list=TLPQMTgxMTIwMjCWrfFzF9spzA&t=6
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videoclip – sfaturile prețioase ale unui duhovnic către fiii duhovnicești, la 21.XI.2020, 

ora 16.15; 

2.  Imagine 1: https://ganduridinortodoxie.files.wordpress.com/2016/02/1108.jpg  preot 

duhovnic, la 24.XI.2020,ora 18.26; 

3.  Imagine 2: https://docplayer.ro/docs-images/107/178621857/images/7-0.jpg : fiu 

duhovnicesc ; 

 

4.  

 

Imagine 3: https://www.gherlainfo.ro/wp-content/uploads/2019/09/preotcruce.jpg   

preot binecuvântând, la 24.XI.2020, ora 18.52; 

 

5.  

 

Imagine 4:  

a) https://www.altarulathonit.com/wp-content/uploads/2016/05/milostenie-1.jpg            

milostenie, la 24.XI.2020, ora 19; 

6.   b) https://www.jurnalulolteniei.ro/wp-content/uploads/2020/06/gh.jpg   la 24.XI.2020, 

ora 21.05; 

c) Imagine creată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ganduridinortodoxie.files.wordpress.com/2016/02/1108.jpg
https://docplayer.ro/docs-images/107/178621857/images/7-0.jpg
https://www.gherlainfo.ro/wp-content/uploads/2019/09/preotcruce.jpg
https://www.altarulathonit.com/wp-content/uploads/2016/05/milostenie-1.jpg
https://www.jurnalulolteniei.ro/wp-content/uploads/2020/06/gh.jpg

