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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Profesor:  

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Adorarea lui Dumnezeu ; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Învățătura de credință;  

 

Competențe specifice: 

 1.1. Argumentarea importanței sfințeniei și a respectului creștinilor față de cele sfinte; 

 2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învățăturii de credință 

ortodoxă; 

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

Bisericii. 

 

Competențe derivate: 

1. Identificarea modalităților de cinstire a lui Dumnezeu; 

2. Cunoașterea formelor de adorare a lui Dumnezeu; 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
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 enunțurile 

corespunzătoare. 

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

La final elevul primește o apreciere. 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/13784396 

 

Bibliografia imaginilor: nu există imagini 

 
 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/13784396
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Datoriile față de Dumnezeu ; 
Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine;  

 

Competențe specifice: 

  2.2. Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextul societăţii actuale; 

  2.3. Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă. 

 

 Competențe derivate: 

1. Să recunoașcă principalele datorii ale omului față de Dumnezeu; 

2. Să descopere modalități prin care își pot îndeplini datoriile față de Dumnezeu și să le aplice în 

viața de zi cu zi. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
 1. Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. 

 2. În cadrul exercitiului sunt 4 itemi obiectivi cu răspuns deschis în care elevii vor trebui să asculte 

cu atenție cântarea liturgică ,, Pe Tine te lăudăm " din videoclip și să completeze spațiile goale . 

 3. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. 

  4. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

  5. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. 

Accesarea link-ului: 

https://learningapps.org/13550983  

 

   Bibliografia imaginilor și video 

 

1 Autor video Iulian Bracău, cântă părintele Emanuil Vasile Crețu, 

https://www.youtube.com/watch?v=6kGT7Bqm3j0&list=RD6kGT7Bqm3j0&start_radio=

1&t=58    - VIDEOCLIP , ultima accesare la 29.06.2020, ora 18:46. 

 

 

  

https://learningapps.org/13550983
https://www.youtube.com/watch?v=6kGT7Bqm3j0&list=RD6kGT7Bqm3j0&start_radio=1&t=58
https://www.youtube.com/watch?v=6kGT7Bqm3j0&list=RD6kGT7Bqm3j0&start_radio=1&t=58
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Datoriile față de Dumnezeu; 

Timp de lucru:10 minute; 

Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine;  

 

Competențe specifice: 

2.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite 

contexte de viață. 

 

Competențe derivate: 
1. Să recunoașcă principalele datorii ale omului față de Dumnezeu în primele patru porunci ale 

Decalogului; 

2. Să descopere modalități prin care își pot îndeplini datoriile față de Dumnezeu și să le aplice în 

viața de zi cu zi. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

1. Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Ordonează 

perechi”. 

2. Elevul elevii vor trebui să asocieze fiecărei porunci imaginea potrivită.  

3. La finalizării activității de învățare, elevul va descoperi patru dintre principalele datorii ale 

creștinului față de Dumnezeu. 

4. La sfârșit elevul primește o apreciere. 

 

Accesarea link-ului:  https://learningapps.org/13550182  

 

Bibliografia imaginilor și filmului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Domeniu public, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Icontrinity.jpg , 

ultima accesare la 27.07.2020, ora 15:32. 

2 Domeniu public, https://flamuraverde.files.wordpress.com/2011/05/02-chip-

cioplit.jpg?w=584 , ultima accesare la 27.07.2020, ora 15:35. 

3 Domeniu public, http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2011/05/Blestem.jpeg , 
ultima accesare la 27.07.2020, ora 15:37. 

4 Autor Tudorel Rusu, https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2017/03/liturghia-darurilor-mai-inainte-sfintite-foto-tudorel-

rusu_5.jpg?itok=x7VqKKxt , ultima accesare la 27.07.2020, ora 15:38. 

https://learningapps.org/13550182
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Icontrinity.jpg
https://flamuraverde.files.wordpress.com/2011/05/02-chip-cioplit.jpg?w=584
https://flamuraverde.files.wordpress.com/2011/05/02-chip-cioplit.jpg?w=584
http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2011/05/Blestem.jpeg
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2017/03/liturghia-darurilor-mai-inainte-sfintite-foto-tudorel-rusu_5.jpg?itok=x7VqKKxt
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2017/03/liturghia-darurilor-mai-inainte-sfintite-foto-tudorel-rusu_5.jpg?itok=x7VqKKxt
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2017/03/liturghia-darurilor-mai-inainte-sfintite-foto-tudorel-rusu_5.jpg?itok=x7VqKKxt
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Datoriile față de Dumnezeu; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine;  

 

Competențe specifice: 

2.2. Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextul societăţii actuale; 

2.3. Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă. 

 

  Competențe derivate: 

1. Să recunoașcă principalele datorii ale omului față de Dumnezeu; 

2. Să descopere modalități prin care își pot îndeplini datoriile față de Dumnezeu și să le aplice în 

viața de zi cu zi. 

 

  Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
1. Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip rebus.  

2. Elevul este solicitat să noteze în mod corect termenii religioși.  

3. La finalizării activității de învățare, elevul va descoperi una din principalele datorii ale 

creștinului față de Dumnezeu.              

4. Pentru accesarea exercițiului, elevul este invitat să dea click pe număr, pentru a vizualiza  

întrebarea. 

5. La final elevul primește o apreciere: Felicitări!  

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/13550456  

 

 

Bibliografie imagini 

 

1 Domeniu public, https://pixabay.com/ro/photos/hristos-isus-religie-mozaic-paste-

898330/-link, ultima accesare la 27.07.2020, ora 15:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/13550456
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Datoriile față de aproapele nostru; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine;  

 

Competențe specifice: 
1.2. Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al 

creştinului 

 

Competențe derivate: 

1. Să recunoască faptele milei trupești și sufletești; 

2. Să rezolve jocul în perechi „Datoriile față de aproapele nostru” prin accesarea aplicției  

LearningApps; 

 

     

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „ Ordonare pe 

grupe”. 

Elevul caută grupa potrivită potrivite și le lipește atent.  

La sfârșit,  răspunsurile lipite corect se vor înverzi, iar dacă nu sunt potrivite se vor înroși. 

La sfârșit elevul primește o apreciere. 

Super, ai găsit soluția corectă! 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/13743920 

 

Bibliografia imaginilor și filmului 

 

1 Domeniu public, https://pixabay.com/ro/illustrations/refugia%C8%9Bi-migran%C5%A3i-

economici-1015310/ ultima accesare la 27.07.2020, ora 15:32. 

2 Domeniu public, https://pixabay.com/ro/illustrations/refugia%C8%9Bi-migran%C5%A3i-

economici-1020274/ ultima accesare la 27.07.2020, ora 15:32. 

 

  

https://learningapps.org/13743920
https://pixabay.com/ro/illustrations/refugia%C8%9Bi-migran%C5%A3i-economici-1015310/
https://pixabay.com/ro/illustrations/refugia%C8%9Bi-migran%C5%A3i-economici-1015310/
https://pixabay.com/ro/illustrations/refugia%C8%9Bi-migran%C5%A3i-economici-1020274/
https://pixabay.com/ro/illustrations/refugia%C8%9Bi-migran%C5%A3i-economici-1020274/
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UNITATEA  IV 

 

 Spiritualitate şi viaţă creştină  
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  
 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină;  

 

Competențe specifice: 
1.1. Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte; 

2.2. Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare; 

4.3. Practicarea introspecţie/meditaţiei creştine, în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi 

a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii 

 

Competențe derivate:  

1. Să argumenteze deosebirii dintre conceptele „chipul” și „asemănarea” lui Dumnezeu în om;  

2. Să identifice virtutea prin care omul căzut în păcat poate ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
1. Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. 

2. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

3. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri.  

Accesarea link-ului: 

https://learningapps.org/display?v=pjbkapiz520  

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Imagine de fundal: Autor: Ioana Zlotea, ttps://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/plasmuit-

dumnezeu-pre-om-tarana-luand-din-pamhant, ultima accesare 23.07. 2020, ora 12.34  

https://learningapps.org/display?v=pjbkapiz520
https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/plasmuit-dumnezeu-pre-om-tarana-luand-din-pamant
https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/plasmuit-dumnezeu-pre-om-tarana-luand-din-pamant
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  
 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Monahismul  - Formă a Spiritualității Creștine; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Spiritualitate și viață creștină;  

 

Competențe specifice: 

1.1. Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte; 

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

liturgică a Bisericii;  

4.3. Practicarea introspecţie/meditaţiei creştine, în scopul dezvoltării capacităţii de 

autocunoaştere şi a participării conştiente şi active la viaţa liturgică a Bisericii 

 

Competențe derivate: 

1. Să identifice  căile lasate de Dumnezeu creștinilor pentru dobândirea mântuirii;  

2. Să recunoască voturile monahal;  

3. Să definească  modurile de viață monahală și scopul monahismului.  

   

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
1. Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip „Puzzle”.  

2. Puzzle-ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise 4 tipuri de grupe (Căile lăsate de 

Dumnezeu creștinilor pentru dobândirea mântuirii; Voturile monahale; Modurile de viață 

monahală; Scopul monahismului.), iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare 

reprezentând cele două căi: căsătoria și monahismul; cele trei voturi monahale; modurile de 

viață monahală și scopul monahismului.) 

3. Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând 

piesele de puzzle care corespuns acesteia.   

4. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele 

rămân pe poziție. 

5. La final elevul primește un feedback. 

 

Accesarea link-ului:  
https://learningapps.org/display?v=p0qj8wyo320  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Autor imagine: Constantin Cornici, www.doxologia.ro 

 

https://learningapps.org/display?v=p0qj8wyo320
http://www.doxologia.ro/
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UNITATEA V 
 

Religiile lumii 
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Religii în antichitate: Mesopotamia și Egipt; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Religiile lumii;  

 

Competențe specifice: 

1.3. Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice; 

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă 

ortodoxă; 

2.2. Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare; 

5.3. Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa 

socială a lumii antice însuşite la alte discipline. 

 

Competențe derivate:  

1. Identificarea caracteristicilor definitorii ale religiilor din Mesopotamia și Egipt; 

2. Explicarea argumentativă a elementelor definitorii religiilor din Mesopotamia și Egipt. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip cuvinte 

încrucișate. În cadrul exercițiului sunt 18 itemi despre religiile antice din Mesopotamia și Egipt. 

La finalizarea activității de învățare, elevul va descoperi denumirea veche a acestei țări. 

La final elevul primește o apreciere. 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/11492222  

 

 

 

Bibliografie video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Link video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=Dlblnl33cBQ 

2 Link video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=WBLM3ERv7pM 

https://learningapps.org/11492222
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=Dlblnl33cBQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=WBLM3ERv7pM
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Religii în Atichitate: în Mesopotamia şi Egipt; 

Timp de lucru: 5 minute; 

Unitatea de învățare: Religiile lumii;  

 

Competențe specifice: 

1.3. Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice; 

5.3. Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi 

viaţa  socială a lumii antice însuşite la alte discipline.  

Competențe derivate:   

1. Identificarea caracteristicilor definitorii ale religiilor din Mesopotamia și Egipt;  

2. Explicarea argumentativă a elementelor definitorii religiilor din Mesopotamia și Egipt.  

 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Ordonează pe 

grupe”. 

Elevul caută grupele potrivite și atribuie informaţia.  

La sfârșit, perechile lipite corect se vor înverzi, iar dacă nu sunt potrivite se vor înroși. 

La sfârșit elevul primește o apreciere. 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/view14239382  

 

Bibliografia imaginilor  

 

1 Imagine 1 - https://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/great-ziggurat-ur-001767  

2 Imagine 2 - https://pixabay.com/ro/service/license/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view14239382
https://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/great-ziggurat-ur-001767
https://pixabay.com/ro/service/license/
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Religii în Antichitate: în Mesopotamia şi Egipt 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Religiile lumii;  

 

Competențe specifice: 

1.1. Cunoaşterea elementelor definitorii ale religiilor din Mesopotamia şi Egipt; 

1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi culturale. 

 

Competenţe derivate:  

1. Cunoaşterea creaţiilor literare, învăţaturilor, zeilor aparţinȃnd religiilor din Mesopotamia şi Egipt; 

2. Descoperirea principalei asemanări dintre religiile din Mesopotamia şi Egipt şi religia creştină. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip rebus. În cadrul 

rebusului sunt 19 itemi obiectivi cu răspuns închis despre religiile din Mesopotamia şi Egipt. 

Elevul este solicitat să noteze în mod corect elementele specific celor două religii. 

La finalizarea activității de învățare, elevul va descoperi principala asemanare între credinţa 

mesopotamiana şi egipteană şi religia creştină. 

Pentru accesarea exercițiului, elevul este invitat să dea click pe număr, pentru a vizualiza  

întrebarea. 

La final elevul primește o apreciere: Felicitări, ai găsit soluţia corectă. 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/view14238221 

 

Bibliografie imagini 

 

1 Imagine de fundal: 

 https://www.thoughtco.com/ziggurat-ancient-towering-temples-or-ziggurats-116908  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view14238221
https://www.thoughtco.com/ziggurat-ancient-towering-temples-or-ziggurats-116908
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Religiile lumii antice: Grecia și Roma; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Religiile lumii;  

 

Competențe specifice: 

1.3. Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice; 

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă 

ortodoxă; 

2.2. Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare; 

5.3. Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa 

socială a lumii antice însuşite la alte discipline. 

 

Competențe derivate:  

1. Identificarea caracteristicilor definitorii ale religiilor din Grecia și Roma; 

2. Explicarea argumentativă a elementelor definitorii religiilor din Grecia și Roma. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Ordonează 

perechi”. 

Elevul caută perechile potrivite și le lipește atent.  

La sfârșit, perechile lipite corect se vor înverzi, iar dacă nu sunt potrivite se vor înroși. 

La sfârșit elevul primește o apreciere. 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/display?v=ph3fq4u2t20  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/display?v=ph3fq4u2t20
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UNITATEA VI 
 

Ortodoxie şi cultură naţională  
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Viața religioasă oglindită în creații populare, în datini și în obiceiuri; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională;  

 

Competențe specifice: 

5.1. Explicarea argumentată a influenţei creştinismului asupra culturii noastre naţionale.  

 

Competențe derivate:  

1. Identificarea celor mai importante creații populare, cu valoare de patrimoniu cultural, și a 

tradițiilor/datinilor/obiceiurilor practicate la cele mai importante momente din viața creștinului;  

2. Explicarea argumentativă a esenței creațiilor populare, a tradițiilor/datinilor/obiceiurilor 

practicate la cele mai importante momente din viața creștinului. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Găsește 

cuvântul”. 

Elevul caută cuvântul/ sintagma care răspunde la întrebarea sau indiciul dat.  

Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă click pe câte o literă.  

Dacă se alege greșit o literă, se înnegrește câte o petală a unei flori ce se află într-o parte. 

Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări, deci mai multe cuvinte de identificat. 

Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se ofilește. 

În acest exercițiu există și un indiciu muzical.  

La sfârșit elevul primește o apreciere. 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/display?v=proy7orwk20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=proy7orwk20
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Viața religioasă oglindită în creații populare, în datini și obiceiuri; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională; 

 

Competențe specifice:  

3.2.  Analiza datoriilor creștinului și a specificului acestora în contextul societății actuale; 

5.1.  Explicarea argumentată a influenței creștinismului asupra culturii noastre naționale; 

5.2. Prezentarea argumentată a contribuției majore a Bisericii Ortodoxe Române la apariția și 

dezvoltarea învățământului românesc. 

 

Competențe derivate: 

1. Să identifice elementul cel mai des întâlnit în literatura orală de inspirație religioasă (Viața 

veșnică); 

2. Să enunțe componentele folclorului românesc acceptate de Biserică (creațiile literare: 

colindele, cântecele de stea, legendele, baladele, doinele, bocetele, sculptura și iconografia); 

  

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip Quiz cu alegere 

multiplă. Elevul este solicitat să răspundă la cei șapte itemi identificând componentele folclorului 

românesc, acceptate de Biserică.  

La finalizarea activității de învățare, elevul va descoperi elementul cel mai des întâlnit în 

creațiile folclorice – viața veșnică.  

Pentru accesarea exercițiului, elevul este invitat să selecteze printr-un clik răspunsurile 

corecte. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. 

Aprecierea: Felicitări, pentru răspunsurile găsite! 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/view12566951 

 

 BIBLIOGRAFIE IMAGINI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sursa: www.doxologia.ro ; 

https://learningapps.org/view12566951
http://www.doxologia.ro/
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  
 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Viața religioasă oglindită în creații populare, în datini și în obiceiuri; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională;  

 

Competențe specifice: 
3.3. Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a 

Bisericii;  

5.1. Explicarea argumentată a influenţei creştinismului asupra culturii noastre. 

 

Obiective operaţionale:  

1. Să recunoască obiceiuri și tradiții religioase și populare românești; 

2. Să realizeze corect corespondența între tradiție și sărbătoare. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
1. Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip „Puzzle”.  

2. Puzzle-ul  este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise 3 tipuri de grupe (Obiceiuri de 

Paște, Obiceiuri de Crăciun și Obiceiuri de Florii), iar sub acestea se găsesc mai multe piese de 

puzzle, fiecare reprezentând obiceiuri și tradiții religioase și populare românești). 

3. Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se albăstrește, apoi se selectează pe rând 

piesele de puzzle care corespuns acesteia.   

4. Dacă este o alegere corectă (răspuns corect), piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele 

rămân pe poziție. 

5. La final elevul primește un feedback. 

 

Accesarea link-ului:  
https://learningapps.org/display?v=p7t9r7kx520 

 

Bibliografia imaginilor și filmului 
 

1 Autor imagine: Grigor Dorel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p7t9r7kx520
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  
 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Contribuția Bisericii Ortodoxe la apariția și dezvoltarea învățământului românesc; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională;  

 

Competențe specifice: 
5.1. Explicarea argumentată a influenţei creştinismului asupra culturii noastre naţionale; 

5.2. Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea 

învăţământului românesc. 

 

Competențe derivate: 

1. Să identifice unele dintre activitățile culturale ale mitropoliților Veniamin Costachi și Andrei 

Șaguna; 

2. Să explice contribuția acestora la apariția învățământului românesc. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

1. Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. 

2. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

3. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri.  

Accesarea link-ului: 
https://learningapps.org/display?v=po2wj0q9j20 

 

Bibliografia imaginilor și video: 
 

1 Imagine de fundal: Autor Alexandru Baboș, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.

iconostas.jpg/800px-C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg  , ultima accesare la 18. 07. 

2020, Ora 20,50. 

 

 

  

https://learningapps.org/display?v=po2wj0q9j20
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg/800px-C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg/800px-C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  
 

 

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la apariția și dezvoltarea învățământului 

românesc; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională;  

 

Competențe specifice: 
5.1. Explicarea argumentată a influenţei creştinismului asupra culturii noastre naţionale; 

5.2. Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea 

învăţământului românesc. 

 

Competențe derivate: 

1. Să identifice unele dintre activitățile culturale ale mitropoliților Veniamin Costachi și Andrei 

Șaguna; 

2. Să explice contribuția acestora la apariția învățământului românesc. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
1. Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații 

goale”. 

2. Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

3. Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri.  

Accesarea link-ului: 

https://learningapps.org/display?v=po2wj0q9j20 

 

Bibliografia imaginilor și video: 
 

1 Imagine de fundal: Autor Alexandru Baboș, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.

iconostas.jpg/800px-C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg  , ultima accesare la 18. 07. 

2020, Ora 20,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=po2wj0q9j20
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg/800px-C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg/800px-C%C3%A2rstieni_AG.bis_lemn.iconostas.jpg
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

  

Clasa: a IX-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Contribuția mitropoliților  români la  dezvoltarea culturii naţionale 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Ortodoxia și cultura națională;  

 

Competențe specifice: 

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

Bisericii; 

5.1.  Explicarea argumentată a influenței creștinismului asupra culturii noastre naționale; 

5.2. Prezentarea argumentată a contribuției majore a Bisericii Ortodoxe Române la apariția și 

dezvoltarea învățământului românesc; 

 

 

Competențe derivate: 

1.Să evidențieze contribuția mitropoliților Veniamin Costachi și Andrei Șaguna, la dezvoltarea 

învățământului românesc; 

2.Să identifice activitățile de seamă ale celor doi ierarhi. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Știi și 

câștigi”. 

După ce se citește cerința exercițiului, se dă click pe „Ok”, apoi se deschid pe rând 6 

întrebări cu câte 4 variante de răspuns.  

Există un singur răspuns corect. Răspunsul corect se înverzește, iar răspunsul incorect se 

înroșește.  

Dacă răspunsul este corect, se trece automat la următoarea întrebare după câteva secunde, 

fară a apăsa pe nimic. 

Fiecare întrebare corespunde unui nivel cu un anumit grad de dificultate, care crește de la 

prima până la a 6-a întrebare. Nu poți trece la nivelul următor dacă nu ai răspuns corect. Se reia 

întrebarea. Aranjarea răspunsurilor este mereu alta. 

La sfârșit se primește un feedback. 

Aprecierea: Felicitări! Te-ai descurcat foarte bine! 

 

Accesarea link-ului: 

https://learningapps.org/view11782240  

 

BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR 

 

 

 

 

 

 

1 Sursa: www.doxologia.ro ; 

https://learningapps.org/view11782240
http://www.doxologia.ro/
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UNITATEA VII 
 

Creştinismul şi provocările lumii 
contemporane   
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX- a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Muzica în viața tinerilor; 

Timp de lucru: 15 minute; 

Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane;  

Competențe specifice:  

4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă; 

4.2 Formularea de soluţii  pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învăţăturii creştine; 

 

Competențe derivate: 

1. Să definească conceptul de  „muzică”, ca segment al artelor frumoase, ce poate transmite 

valori, sentimente pozitive; 

2. Să analizeze funcţiile şi efectele muzicii, pe baza unor informaţii oferite de profesor; 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip Quiz cu alegere 

multiplă.  

Elevul este solicitat să răspundă la cei cinci itemi identificând funcţiile şi efectele muzicii. 

La finalizarea activității de învățare, elevul va descoperi criteriile după care ascultăm o 

muzică bună. 

Pentru accesarea exercițiului, elevul este invitat să selecteze răspunsurile corecte dând clik 

pe căsuțele care se deschid. 

Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. 

 

Accesarea link-ului:  
https://learningapps.org/view11940592  

Aprecierea: Felicitări, ai răspuns corect la toate întrebările! 

 

BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR 

 

 

 

 

 

 

1 Sursa: www.doxologia.ro ;  

2 Link video: https://youtu.be/fytFaiwr0Yo  (opera), ultima accesare la data de 18.08.2020, ora 22:10; 

3 Link video:https://youtu.be/raK9D7vWYOE (psaltică), ultima accesare la data de 18.08.2020, ora 

22:15; 

4 Link video:https://youtu.be/CfQ2MbnkbYA (rock), ultima accesare la data de 18.08.2020, ora 22:20; 

5 Link video: https://youtu.be/A37IeqM2--w  (romanță), ultima accesare la data de 18.08.2020, ora 

22:35; 

https://learningapps.org/view11940592
http://www.doxologia.ro/
https://youtu.be/fytFaiwr0Yo
https://youtu.be/raK9D7vWYOE
https://youtu.be/CfQ2MbnkbYA
https://youtu.be/A37IeqM2--w
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ÎNDRUMĂRI METODICE 

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX- a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Pericolul drogurilor 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane;  

 

Competențe specifice:  

4.3 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă; 

4.4 Formularea de soluţii  pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învăţăturii creştine; 

 

Competențe derivate: 
1. Să enumere posibile cauze care-i determină pe tineri să ajungă la abuzul de alcool și droguri; 

2. Să explice de ce consumul de droguri conduce la încălcarea propriei libertăți și a voii lui 

Dumnezeu; 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip „Puzzle”. Puzzle-

ul este format dintr-o parte tip meniu unde sunt scrise trei concepte cheie (fumatul, alcoolul, 

drogurile), iar sub acestea se găsesc mai multe piese de puzzle, fiecare reprezentând câte două citate 

(biblice sau patristice) și o imagine. Printr-un click se selectează o sarcină de grupare care se 

albăstrește, apoi se selectează pe rând piesele de puzzle care corespund acesteia. Dacă este o alegere 

corectă, piesele dispar; dacă răspunsul este incorect, piesele rămân pe poziție. Grupând corect toate 

piesele puzzle-ului, va apărea o imagine de fundal reprezentând iertarea pe care o primim de la 

Mântuitorul. La final elevul primește un feedback. 

 

Accesarea link-ului:  https://learningapps.org/view11965300  
 

Aprecierea: Felicitări, ai obținut imaginea care descrie experiența de neuitat a întâlnirii fiecăruia dintre noi, 

cu Domnul la pieptul Său, după ce am greșit! 

 

Bibliografia imaginilor    

 

1 Imagine din domeniul public, 

https://previews.123rf.com/images/geshanya971/geshanya9711209/geshanya971120900003/15283156-

c-est-l%C3%A0-le-signe-d-interdiction-de-fumer.jpg, ultima accesare la data de 19.08.2020, ora 14:12; 

2 Imagine din domeniul public, https://images.pexels.com/photos/360173/pexels-photo-

360173.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940 , ultima accesare la data de 

19.08.2020, ora 14:26; 

3 Imagine din domeniul public, 

https://c.pxhere.com/photos/a0/ff/smoking_cigarette_lung_cancer_unhealthy_smoke_tobacco_cigar_s

moking_ban-1158201.jpg!d ,ultima accesare la data de 19.08.2020, ora 14:45; 

4 Imagine din domeniul public, https://pixnio.com/free-images/science/medical-science/drug-

paraphernalia-were-a-number-of-red-oblong-tablets-rows-or-lines-725x483.jpg, ultima accesare la data 

de 19.08.2020, ora 14:50; 

5 Imagine din domeniul public,  https://www.catena.ro/assets/uploads/files/images/cafeaa.jpg, ultima 

accesare la data de 19.08.2020, ora 14:58; 

6 Sursa: www.doxologia.ro ; 

https://learningapps.org/view11965300
https://previews.123rf.com/images/geshanya971/geshanya9711209/geshanya971120900003/15283156-c-est-l%C3%A0-le-signe-d-interdiction-de-fumer.jpg
https://previews.123rf.com/images/geshanya971/geshanya9711209/geshanya971120900003/15283156-c-est-l%C3%A0-le-signe-d-interdiction-de-fumer.jpg
https://images.pexels.com/photos/360173/pexels-photo-360173.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940
https://images.pexels.com/photos/360173/pexels-photo-360173.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940
https://c.pxhere.com/photos/a0/ff/smoking_cigarette_lung_cancer_unhealthy_smoke_tobacco_cigar_smoking_ban-1158201.jpg!d
https://c.pxhere.com/photos/a0/ff/smoking_cigarette_lung_cancer_unhealthy_smoke_tobacco_cigar_smoking_ban-1158201.jpg!d
https://pixnio.com/free-images/science/medical-science/drug-paraphernalia-were-a-number-of-red-oblong-tablets-rows-or-lines-725x483.jpg
https://pixnio.com/free-images/science/medical-science/drug-paraphernalia-were-a-number-of-red-oblong-tablets-rows-or-lines-725x483.jpg
https://www.catena.ro/assets/uploads/files/images/cafeaa.jpg
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a IX- a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Tinerii și mass – media; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane;  

 

Competențe specifice:  

4.5  Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă; 

4.6 Formularea de soluţii  pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învăţăturii creştine; 

 

Competențe derivate: 
1. Să identifice criterii de selectare a informaţiei transmise prin mass-media; 

2. Să menționeze responsabilitățile tinerilor în fața ofertei mass-media.  

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip „ordonare pe 

grupe”.  

Pe fundalul exercițiului sunt prezentate 3 grupe. La fiecare grupă (aspectele pozitive, 

negative și alternative) se ordonează corect elementele corespunzătoare. La finalul activității de 

învățare, elevul va descoperi comportamentul tânărului responsabil în fața provocărilor mass-media. 

Pentru aflarea soluțiilor corecte, elevul este invitat să aranjeze cartonașele la grupa potrivită. 

La final elevul primește un feedback. 

Aprecierea: Excelent, ai rezolvat corect exercițiul!  Să fim noi stăpânii informației, nu ea să ne stăpânească 

pe noi! 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/view12025184 

 

BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR: 

 

1 Sursa: www.doxologia.ro ;  
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http://www.doxologia.ro/


red-religie.ro 

 

 30 

ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ON-LINE  

 

 

Clasa: a IX- a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Tinerii și viața intimă; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane;  

 

Competențe specifice:  

4.7 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă; 

4.8  Formularea de soluţii  pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învăţăturii creştine; 

 

Competențe derivate: 

1. Să analizeze consecinţele unor comportamente ce încalcă morala creştină, asupra vieţii 

personale; 

2. Să menționeze responsabilitățile tinerilor în fața acestor provocări.  

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu tip Quiz cu alegere 

multiplă.  

Elevul este solicitat să răspundă la cei șapte itemi identificând comportamentele ce încalcă 

legea morală. La finalizarea activității de învățare, elevul va descoperi responsabilitățile tinerilor în 

fața acestor provocări. Pentru accesarea exercițiului, elevul este invitat să selecteze răspunsurile 

corecte dând clik pe căsuțe care se deschid. 

Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. 

 
Aprecierea: Super, ai răspuns corect! 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/view12187484 

 

 

BIBLIOGRAFIA IMAGINILOR:  

1 Sursa: www.doxologia.ro ; 

2 Sursa: www.doxologia.ro ;  
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