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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă  

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Titlul lecţiei: Credința în înviere și viața veșnică  

Timp de lucru: 10 minute  

Unitatea de învățare: Învățătura de credință 

Exercițiul I: Elemente de baza ale învățăturii de credință 

 

Competențe specifice:  
1.1. Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică;  

 

Competențe derivate:  

1. Precizarea scopului vieții creștinului pe pământ;  

2. Precizarea a trei acțiuni care evidențiază pregătirea creștinilor pentru viața veșnică.  

 

Valori și atitudini:  
1. Interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale  

2. Conştientizarea rolului învăţăturilor Bisericii în viaţa personală şi a comunităţii;  

 

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

perechi”.  

După ce se citește cerința exercițiului, se dă click pe „Ok”, apoi se deschid 6 imagini și 6 cuvinte.  

Fiecare cuvânt aparține unei imagini.  

La final, după rezolvarea exercițiului, elevul are o cântare religioasă și anume Troparul Sfintelor 

Paști.  

Cuvintele se aranjează în spatele imaginilor.  

La sfârșit se primește un feedback.  

 

Accesarea link-ului:  
https://learningapps.org/display?v=pz63d2ku520  
 
Bibliografia imaginilor:  

  

Nr.  

imaginii  

Link imagine  

1  Arhiva personală  

2  Arhiva personală  

3  Arhiva personală  

4  Arhiva personală  

5  Arhiva personală  

6  Arhiva personală  

7  https://www.youtube.com/watch?v=Jte4wuEQRbE Dan Cadar și Lavinia Chifor  

https://learningapps.org/display?v=pz63d2ku520%20
https://www.youtube.com/watch?v=Jte4wuEQRbE
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Credința în inviere și viața veșnică; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Invățătura de credință;  

 

Competențe specifice: 
1.1. Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică 

Competențe derivate:  

1. identificarea rolului vieții veșnice și pregătirea creștinului pentru aceasta. 

 

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

 

Exercițiul este un exercițiu de tip „Curs în labirint”. Elevul/elevii vor primi un set de 

întrebări din care trebuie să aleagă o variantă de răspuns din cele trei date. Elevul trebuie sa se 

ferească de fețele cele rele și să ajungă la răspunsul corect. 

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/ro/resource/6892500 

Bibliografie 

1 Imagine din domeniul public, de Engin Akyurt de la 

Pixabay,https://pixabay.com/it/photos/arte-belle-arti-ritratto-emotivo-4620521/ 

2 Sursa: www.doxologia.ro ; 

3 Sursa: www.doxologia.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/it/users/Engin_Akyurt-3656355/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4620521
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4620521
https://pixabay.com/it/photos/arte-belle-arti-ritratto-emotivo-4620521/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Credința în inviere și viața veșnică; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Invățătura de credință;  

 

Competențe specifice: 
1.1. Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică 

Competențe derivate:  

1. identificarea rolului vieții veșnice și pregătirea creștinului pentru aceasta. 

 

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

 

Exercițiul este un exercițiu de tip „Potrivește”. Elevul/elevii să realizeze corespondența 

dintre imagini si cuvintele date. 

Link-ul exercițiului: https://wordwall.net/ro/resource/6893090  

Bibliografie 

1 Sursa: www.doxologia.ro ; 

2 Sursa: www.doxologia.ro ; 

3 Sursa: www.doxologia.ro 

4 Sursa: www.doxologia.ro ; 

5 Sursa: www.doxologia.ro ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/6893090
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
http://www.doxologia.ro/
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Credinţa în Înviere şi viaţa veşnică 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Învăţătura de credinţă;  

 

Competențe specifice: 

1.1.  Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică ; 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 

folosind termini specifici religiei 

5.2 Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă 

a Bisericii, căt şi cunoştinţe de la alte discipline. 

 

Competenţe derivate:  

1. Cunoaşterea învăţaturii de credinţă despre Înviere şi viaţa veşnică; 

2. Manifestarea interesului pentru problematica abordată; 

 

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 10 itemi obiectivi cu răspuns despre credinţa în Înviere şi viaţa veşnică. 

Elevul este solicitat să noteze în mod corect conceptele ce au legătură cu tema studiată. 

La finalizarea activității de învățare, elevul va descoperi una din tezele fundamentale ale 

creştinismului. 

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/view14272542 

 

Bibliografie imagini 

 

1 Imagine de fundal: 

https://static.srr.ro/images/articles/3001/art-img1-1402041-invierea-1.jpg  

 

 

 

 

 

 
 

 

https://learningapps.org/view14272542
https://static.srr.ro/images/articles/3001/art-img1-1402041-invierea-1.jpg
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 
 

 

Clasa: a XII-a  

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor:  

Unitatea de învățământ:  
Titlul lecţiei: Rugăciunile celor adormiți în Domnul 

Timp de lucru: 10 minute;  

Unitatea de învățare: Învățătura de credință 

 

Exercițiul I: Elemente de baza ale învățăturii de credință 

 

Competențe specifice:  
1.1. Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică;  

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei;  

 

Competențe derivate:  

1. Precizarea a trei acțiuni care evidențiază pregătirea creștinilor pentru viața veșnică.  

2. Menționarea a minim trei modalități ale creștinului prin care ajută pe cei adormiți în Domnul 

pentru iertarea păcatelor săvârșite de aceșteia.  

 

Valori și atitudini:  
1. Interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale  

2. Respect şi înţelegere faţă de semenii de alte credinţe şi convingeri;  

3. Grija faţă de aproapele;  

4. Interesul pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale.  

 

Îndrumări metodice 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „răspuns 

scurt”.  
După ce se citește cerința exercițiului, se dă click pe „Ok”, apoi se deschid 10 definiții și 

învățături.  

La fiecare definiție/învățătură lipsește cuvântul la care face referire descrierea definiției/ 

învățăturii.  

Cuvintele se scriu în spațile libere ale fiecarei definiții.  

La sfârșit se primește un feedback.  

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/display?v=pk7nbm1nk20  

 

Bibliografia imaginilor: nu există imagini. 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pk7nbm1nk20%20


red-religie.ro 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Rugăciunile pentru ce adormiţi ; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Învăţătura de credinţă;  

 

Competențe specifice: 

1.1.  Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre înviere şi viaţa veşnică ; 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 

folosind termini specifici religiei; 

4.2 Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală; 

 

Competenţe derivate:  

1. Definirea  noţiunilor legate de tema studiată;  

2. Utilizarea cunoştinţelor religioase dobȃndite în rezolvarea unor situaţii date; 

 

 

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

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

încrucişate” . 

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 toate literele care îl 

formează.  

La sfârșit elevul primește o apreciere. 

 

Accesarea link-ului: 

https://learningapps.org/view14248492 

 

 

Bibliografia imaginilor și filmului 

1 Imagine: 

 https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcS5izDluAhRb5w94UDIPdEA8WYpNVitWcfFZ

w&usqp=CAU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view14248492
https://encrypted-/
https://encrypted-/
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ÎNDRUMĂRI  METODICE  

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa și din România 

Timp de lucru: 10 minute 

Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine 

 

Competențe specific vizate: 

o 4.3 cunoașterea și promovarea valorilor creștine în societate; 

o 5.1 analizarea unor monumente de artă bisericească, evidențiind semnificația spirituală și 

valoarea artistică a acestora; 

Competențe derivate: 

o recunoașterea monumentelor de artă religioasă din Europa și România; 

o identificarea frumosului artistic religios; 

o prezentarea valorilor din patrimoniul artistic religios european și românesc; 

o conștientizarea importanței artei religioase în viața creștinului.  

 

Îndrumări metodice 

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

alegere multiplă”. 

După ce se citește cerința exercițiului, se dă click pe „Ok”, apoi se deschid pe rând 10 

întrebări cu câte trei sau patru variante de răspuns. Trebuie bifată varianta corectă. Există un singur 

răspuns corect. Acest lucru se descoperă dacă dai clic pe bifă, după alegerea răspunsului corect. 

Răspunsul corect se înverzește, apărând un emoticon fericit, iar pentru răspunsul incorect apare un 

emoticon trist. Dând clic pe săgeata din dreapta, se trece la întrebarea următoare. 

La sfârșit se primește un feedback: ”Super, ai răspuns corect la toate întrebările!” 

 

Accesarea link-ului: 
https://learningapps.org/display?v=pja5pbi4520 
 
 
Bibliografia imaginilor: 

1 fotograf  Grigor Dorel 

2 fotograf  Grigor Dorel 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pja5pbi4520
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ÎNDRUMĂRI  METODICE  

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa și din România 

Timp de lucru: 10 minute 

Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine 

 

Competențe specific vizate: 

4.3 cunoașterea și promovarea valorilor creștine în societate; 

5.1 analizarea unor monumente de artă bisericească, evidențiind semnificația spirituală și 

valoarea artistică a acestora; 

 

Competențe derivate: 

o recunoașterea monumentelor de artă religioasă din Europa și România; 

o identificarea frumosului artistic religios; 

o prezentarea valorilor din patrimoniul artistic religios european și românesc; 

o conștientizarea importanței artei religioase în viața creștinului.  

Îndrumări metodice 

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Cursa de cai”. 

Acest joc se poate juca de unul singur sau cu prietenii. Așadar, la început se bifează varianta dorită.  

După citirea temei introductive, se dă click pe „Ok”, apoi se deschid, pe rând, 10 întrebări cu câte 

trei sau patru variante de răspuns. Trebuie bifată varianta corectă. Există un singur răspuns corect 

care valorează 1 punct. Dacă jocul este jucat cu prietenii, punctajul este obținut de cel care răspunde 

mai repede. Răspunsul corect se înverzește , iar răspunsul incorect se înroșește. La final, dând click 

pe „arată chat” se poate vedea rezultatul obținut. 

Accesarea link-ului: 
https://learningapps.org/display?v=pep0spz4t20 

 
Bibliografia imaginilor: 

1 https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vodi%C8%9Ba  

2 https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Tismana 

3 https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biserica_Sf._Nicolae_Domnesc.JPG  

4 fotograf Grigor Dorel 

5 https://www.sunphoto.ro/marilu/Intrebari  

6 https://destepti.ro/biserica-sf-nicolae-din-radauti-radauti 

7 https://ro.pinterest.com/pin/525795325219130394/  

8 https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vorone%C8%9B, 

9 https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf%C3%A2ntul_Nicolae_din_Densu%C8%99  

10 https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Ieud_Deal 

11 https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Neagr%C4%83 

12 https://pixnio.com/ro/arhitectura/catedrala-biserica/biserica-cer-arhitectura-religie-pod-structura, 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pep0spz4t20
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vodi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Tismana
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biserica_Sf._Nicolae_Domnesc.JPG
https://www.sunphoto.ro/marilu/Intrebari
https://destepti.ro/biserica-sf-nicolae-din-radauti-radauti
https://ro.pinterest.com/pin/525795325219130394/
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Vorone%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sf%C3%A2ntul_Nicolae_din_Densu%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_de_lemn_din_Ieud_Deal
https://pixnio.com/ro/arhitectura/catedrala-biserica/biserica-cer-arhitectura-religie-pod-structura
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ÎNDRUMĂRI  METODICE  

PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa și din România; 

Timp de lucru: 10 minute; 

Unitatea de învățare: Exprimarea învățăturii creștine; 

Competențe specific vizate: 

o 4.3 cunoașterea și promovarea valorilor creștine în societate; 

o 5.1 analizarea unor monumente de artă bisericească, evidențiind semnificația spirituală și 

valoarea artistică a acestora; 

Competențe derivate: 

o recunoașterea monumentelor de artă religioasă din Europa și România; 

o identificarea frumosului artistic religios; 

o prezentarea valorilor din patrimoniul artistic religios european și românesc; 

o conștientizarea importanței artei religioase în viața creștinului.  

 

Îndrumări metodice 

Exercițiul este realizat prin aplicația Wordwall și este un exercițiu de tip „Chestionar”, 

care-i oferă elevului posibilitatea de a răspunde unei serii de întrebări, cu variante multiple de 

răspuns. Sarcina elevului este de a atinge răspunsul corect pentru a continua. Răspunsul corect este 

marcat cu bifăbifă de culoare verde sau alb, în timp ce răspunsul greșit este marcat cu un X, de 

culoare roșie. Trebuie bifată varianta corectă. Există un singur răspuns corect.  

 

Accesarea link-ului: 

https://wordwall.net/ro/resource/6887256  

 
Bibliografia imaginilor: 

1 imagine din arhiva aplicației 

2 imagine din arhiva aplicației 

3 https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Petru_din_Roma, Alvesgaspar, 

domeniul public, ultima accesare la data de 15.11.2020, ora 10:04 

4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Reims,  Grossel Yann, operă 

proprie, ultima accesare la data de,  15.11.2020, ora 10.14 

5 imagine din arhiva aplicației 

6 https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Marcu_din_Vene%C8%9Bia,  Barbieri Nino, 

operă proprie,ultima accesare la data de 15.11.2020, ora 10:19 

7 https://ro.wikipedia.org/wiki/Hagia_Irene, domeniul public, ultima accesare la data de 

15.11.2020, ora 10.25 

8 https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Petru_din_Roma, Alvesgaspar, 

domeniul public, ultima accesare la data de 15.11.2020, ora 10:27 

9 https://ro.wikipedia.org/wiki/Domul_din_Milano,  Turelio, domeniul public, ultima accesare la 

data de 15.11.2020, ora 10:31 

10 imagine din arhiva aplicației 

https://wordwall.net/ro/resource/6887256
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Petru_din_Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Reims
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Marcu_din_Vene%C8%9Bia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hagia_Irene
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Petru_din_Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domul_din_Milano


red-religie.ro 
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11 https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Paris, Haas Peter, domeniul 

public, ultima accesare la data de 15.11.2020, ora 10.33 

12 https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Petru_din_Roma, Alvesgaspar, 

domeniul public, ultima accesare la data de 15.11.2020, ora 15:34 

13 https://ro.wikipedia.org/wiki/Hagia_Irene, domeniul public, ultima accesare la data de 

15.11.2020, ora 10.35 

14 imagine din arhiva aplicației 

15 imagine din arhiva aplicației 

16 imagine din arhiva aplicației 

17 imagine din arhiva aplicației 

18 imagine din arhiva aplicației 

19 imagine din arhiva aplicației 

20 imagine din arhiva aplicației 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Notre-Dame_din_Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bazilica_Sf%C3%A2ntul_Petru_din_Roma
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hagia_Irene


red-religie.ro 
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UNITATEA V 

 

Confesiuni creştine în România  



red-religie.ro 
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Confesiuni creștine în România 

Timp de lucru: 10-12 minute; 

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în România  

 

Competențe specifice vizate: 
o 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

o 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

 

Competențe derivate: 

o Cunoașterea învățăturii de credință a Bisereicii Ortodoxe prinn comparare cu celelalte 

confesiuni creștine din țara noastră; 

o Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre cele două mari confesiuni creștine din țara 

noastră; 

o Conștientizarea importanței dialogului ecumenic și a respectului între confesiuni. 

  

 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 identifice cuvântul soluție la definițiile (întrebările) prezentate.  

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

vizualiza  întrebarea. 

4. La final elevul primește o apreciere: Felicitări!  

 

Accesarea link-ului: 

https://learningapps.org/display?v=pbumru0it20 

 

Bibliografia imaginilor: 

1.      Imagine din domeniul public,  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-

Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg,  ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

2.  Imagine din domeniul public,  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biserica_Evanghelica_din_Sibiu.jpg ultima 

accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

3.  Imagine din domeniul public,  https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-mitropolitana-din-

cluj-napoca-galerie-foto, ultima accesare: 27.07.2020, ora 12.51; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pbumru0it20
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biserica_Evanghelica_din_Sibiu.jpg
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-mitropolitana-din-cluj-napoca-galerie-foto
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-mitropolitana-din-cluj-napoca-galerie-foto


red-religie.ro 
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ:  
Titlul lecţiei: Confesiuni creștine în  România. Ortodoxia și Catolicismul   

Timp de lucru: 8 minute; 

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în  România  

 

Competențe specifice vizate: 
 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

Competențe derivate: 

 Cunoașterea principalelor elemente ale învățăturii de credință ale Cultelor protestante și 

neoprotestante; 

 Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre confesiunile creștine protestante și 

neoprotestante din țara noastră; 

 Analizarea comparative a confesiunilor creștine protestante și neoprotestante din țara 

noastră, pornind de la un set de criterii (caracteristici, arie de răspândire, doctrină și adepți); 

 Conștientizarea importanței dialogului ecumenic și a respectului între confesiuni. 

  

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
Exercițiul este realizat prin aplicația Wordwall și este un exercițiu de tip ,,sortare în funcție 

de grup”. În cadrul exercițiului sunt 12 cartonașe care prezintă 12 enunțuri. 

Elevul va sorta enunțurile, direcționând cartonașele spre grupul din care fac parte. 

La final, dacă toate răspunsurile corecte vor fi bifate. 

 

 

 

Accesarea link-ului:  

https://wordwall.net/ro/resource/6434332/ortodoxia-si-catolicismul 

 

 

 

Bibliografia imaginilor:  

 
 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/6434332/ortodoxia-si-catolicismul


red-religie.ro 
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Confesiuni creștine în România: Ortodoxia și Catolicismul 

Timp de lucru: 8 minute; 

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în România  

 

Competențe specifice vizate: 
 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

 

Competențe derivate: 

 Cunoașterea învățăturii de credință a Bisereicii Ortodoxe și Romano-Catolice; 

 Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre cele două mari confesiuni creștine din țara 

noastră (ortodoxă și romano-catolică); 

 Analizarea comparativă a celor doua mari confesiuni creștine din țara noastră, pornind de la 

un set de criterii (caracteristici, arie de răspândire, doctrină și adepți); 

 Conștientizarea importanței dialogului ecumenic și a respectului între confesiuni. 

 

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 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=p0qhpba9n20 

 

Bibliografia imaginilor: 

1.      Imagine din domeniul public,  https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-mitropolitana-din-

cluj-napoca-galerie-foto, ultima accesare: 27.07.2020, ora 12.51; 

2.  Imagine din domeniu public, Autor: Andrei Kokelburg, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Cluj_Napoca_Biserica_Sf.Mihail.JPG, 

ultima accesare: 17.07.2020, ora 13.36; 

3.  Imagine din domeniul public,  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-

Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg,  ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

Imagine din domeniul public,   

4.  Imagine din domeniu public, Autor: Oana Nechifor 

https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-reintregirii-din-alba-iulia-galerie-foto, ultima 

accesare: 05.06.2020, ora 20.55; 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p0qhpba9n20
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-mitropolitana-din-cluj-napoca-galerie-foto
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-mitropolitana-din-cluj-napoca-galerie-foto
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Cluj_Napoca_Biserica_Sf.Mihail.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-reintregirii-din-alba-iulia-galerie-foto
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Confesiuni creștine în România: Ortodoxia și Catolicismul 

Timp de lucru: 8 minute; 

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în România  

 

Competențe specifice vizate: 
 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

Competențe derivate: 

 Cunoașterea învățăturii de credință a Bisereicii Ortodoxe și Romano-Catolice; 

 Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre cele două mari confesiuni creștine din țara 

noastră (ortodoxă și romano-catolică); 

 Analizarea comparativă a celor doua mari confesiuni creștine din țara noastră, pornind de la 

un set de criterii (caracteristici, arie de răspândire, doctrină și adepți); 

 Conștientizarea importanței dialogului ecumenic și a respectului între confesiuni. 

  

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

multiplă. 
După ce se citește cerința exercițiului, se dă click pe „Ok”, apoi se deschid pe rând 14 

întrebări cu câte 3 variante de răspuns.  

Răspunsul corect se înverzește. Nu poți trece la nivelul următor dacă nu ai răspuns corect. 

Fiecare întrebare este selectată până când este găsit răspunsul corect. 

La sfârșit se primește un feedback. 

 

 

Accesarea link-ului: 

https://learningapps.org/display?v=pnyv9qz1520 

 

Bibliografia imaginilor:  

1.      Imagine din domeniu public, Autor: WikiImages / Pixabay License. Libera pentru uz 

comercial, 

https://pixabay.com/ro/photos/maria-sf%C3%A2nt-maria-mama-lui-dumnezeu-1592567/ , 

ultima accesare: 17.07.2020, ora 19.25; 

2.  Imagine din domeniu public, Autor: Pixabay License, liberă pentru uz comercial, 

https://pixabay.com/ro/photos/fecioara-maria-catolic-statuie-4376984/, ultima accesare: 

17.07.2020, ora 22.05; 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pnyv9qz1520
https://pixabay.com/ro/photos/maria-sf%C3%A2nt-maria-mama-lui-dumnezeu-1592567/
https://pixabay.com/ro/service/license/
https://pixabay.com/ro/photos/fecioara-maria-catolic-statuie-4376984/
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ:  
Titlul lecţiei: Cultele protestante și neoprotestante din România; 

Timp de lucru: 8 minute; 

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în  România  

 

Competențe specifice vizate: 
 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

 

Competențe derivate: 

 Cunoașterea principalelor elemente ale învățăturii de credință ale Cultelor protestante și 

neoprotestante; 

 Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre confesiunile creștine protestante și 

neoprotestante din țara noastră; 

 Analizarea comparative a confesiunilor creștine protestante și neoprotestante din țara 

noastră, pornind de la un set de criterii (caracteristici, arie de răspândire, doctrină și adepți); 

Conștientizarea importanței dialogului ecumenic și a respectului între confesiuni. 

  

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

liber”. În cadrul exercițiului sunt 10 cartonașe care prezintă 10 itemi obiectivi cu răspuns închis 

despre Cultele protestante și neoprotestante din România. 

Elevul va completa enunșurile cu informașia corectă.  

La final, dacă toate răspunsurile sunt corecte (scrise cu diacritice) elevul primește o apreciere: 

„Super, ai răspuns corect la toate întrebările!” 

 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/display?v=patr2uvat20 

 

Bibliografia imaginilor:  

 

1 Sursa: https://pixabay.com/ro/photos/wittenberg-monument-saxonia-anhalt-4462794/, ultima 

accesare: 20.07.2020, ora 19.40, fotografie din domeniul public 

  

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=patr2uvat20
https://pixabay.com/ro/photos/wittenberg-monument-saxonia-anhalt-4462794/


red-religie.ro 
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățământ:  

Titlul lecţiei: Cultele protestante și neoprotestante din România 

Timp de lucru: 8 minute 

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în  România  

 

Competențe specifice vizate: 
o 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

o 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

Competențe derivate: 

o Cunoașterea principalelor elemente ale învățăturii de credință ale Cultelor protestante și 

neoprotestante; 

o Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre confesiunile creștine protestante și 

neoprotestante din țara noastră; 

o Analizarea comparative a confesiunilor creștine protestante și neoprotestante din țara 

noastră, pornind de la un set de criterii (caracteristici, arie de răspândire, doctrină și adepți); 

o Conștientizarea importanței dialogului ecumenic și a respectului între confesiuni. 

  

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 Adevărat sau 

Fals. 

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/display?v=panb175kt20 

 

Bibliografia imaginilor și filmului 

 

1 Imagine 1 – https://dbimg.eu/i/0nehh5mx.jpg 

2 Imagine 2 - https://dbimg.eu/i/lwmpp2kc.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=panb175kt20
https://dbimg.eu/i/0nehh5mx.jpg
https://dbimg.eu/i/lwmpp2kc.jpg
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Unitatea de învățământ:  
Titlul lecţiei: Confesiuni creștine în  România 

Timp de lucru: 8 minute; 

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în  România  

 

Competențe specifice vizate: 
 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

 

Competențe derivate: 

 Cunoașterea principalelor elemente ale învățăturii de credință ale confesiunilor creștine; 

  Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre confesiunile creștine din țara noastră; 

 Analizarea comparative a confesiunilor creștine din țara noastră, pornind de la un set de 

criterii (caracteristici, arie de răspândire, doctrină și adepți); 

Conștientizarea importanței dialogului ecumenic și a respectului între confesiuni. 

  

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare on-line: 
Exercițiul este realizat prin aplicația Wordwall și este un exercițiu de tip ,,potrivește”. În 

cadrul exercițiului sunt 10 cartonașe care prezintă 10 enunțuri. 

Elevul va potrivi ccartonașele cu cuvintele cheie în dreptul definiției corespunzătoare 

La final, dacă toate răspunsurile corecte vor fi bifate. 

 

 

 

Accesarea link-ului:  

https://wordwall.net/ro/resource/6433222/confesiuni-cre%c8%99tine-%c3%aen-rom%c3%a2nia 

 

 

Bibliografia imaginilor:  

 
 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/6433222/confesiuni-cre%c8%99tine-%c3%aen-rom%c3%a2nia


red-religie.ro 
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Confesiuni creștine în România: Ortodoxia și Catolicismul 

Timp de lucru: 8 minute; 

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în România  

 

Competențe specifice vizate: 
 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

Competențe derivate: 

 Cunoașterea învățăturii de credință a Bisereicii Ortodoxe și Romano-Catolice; 

 Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre cele două mari confesiuni creștine din țara 

noastră (ortodoxă și romano-catolică); 

 Analizarea comparativă a celor doua mari confesiuni creștine din țara noastră, pornind de la 

un set de criterii (caracteristici, arie de răspândire, doctrină și adepți); 

 Conștientizarea importanței dialogului ecumenic și a respectului între confesiuni. 

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 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=p0qhpba9n20 

 

Bibliografia imaginilor: 

1.  

    

Imagine din domeniul public,  https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-mitropolitana-

din-cluj-napoca-galerie-foto, ultima accesare: 27.07.2020, ora 12.51; 

2.  Imagine din domeniu public, Autor: Andrei Kokelburg, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Cluj_Napoca_Biserica_Sf.Mihail.J

PG, ultima accesare: 17.07.2020, ora 13.36; 

3.  Imagine din domeniul public,  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-

Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg,  ultima accesare: 05.06.2020, ora 20.50; 

Imagine din domeniul public,   

4.  Imagine din domeniu public, Autor: Oana Nechifor 

https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-reintregirii-din-alba-iulia-galerie-foto, ultima 

accesare: 05.06.2020, ora 20.55; 

https://learningapps.org/display?v=p0qhpba9n20
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-mitropolitana-din-cluj-napoca-galerie-foto
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-mitropolitana-din-cluj-napoca-galerie-foto
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Cluj_Napoca_Biserica_Sf.Mihail.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Cluj_Napoca_Biserica_Sf.Mihail.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Alba-Iulia%2C_Catedrala_Catolica.jpg
https://doxologia.ro/locuri-sfinte/catedrala-reintregirii-din-alba-iulia-galerie-foto


red-religie.ro 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

ÎNDRUMĂRI METODICE 

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

 

 

Clasa: a XII-a; 

Disciplina: Religie ortodoxă; 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 
Titlul lecţiei: Confesiuni creștine în România: Protestantismul și Neoprotestantismul 

Timp de lucru: 8 minute; 

Unitatea de învățare: Confesiuni creștine în România  

 

Competențe specifice vizate: 
 1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră; 

 3.2. Asumarea unui comportament altruist și responsabil în relațiile cu semenii; 

Competențe derivate: 

 Cunoașterea principalelor elemente ale învățăturii de credință ale Cultelor protestante și 

neoprotestante; 

 Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre confesiunile creștine protestante și 

neoprotestante din țara noastră; 

 Analizarea comparative a confesiunilor creștine protestante și neoprotestante din țara 

noastră, pornind de la un set de criterii (caracteristici, arie de răspândire, doctrină și adepți); 

Conștientizarea importanței dialogului ecumenic și a respectului între confesiuni. 

 

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 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=ppx9yr8rk20 

 

Bibliografia imaginilor: 

  

5.      Imagine din domeniul public,  

 https://pixabay.com/ro/vectors/biserica-cl%C4%83dire-arhitectura-157824/  

ultima accesare: 27.10.2020, ora 12.51; 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=ppx9yr8rk20
https://pixabay.com/ro/vectors/biserica-cl%C4%83dire-arhitectura-157824/
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UNITATEA VI 

 

Ortodoxie şi cultură naţională  
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Oameni de cultură români - promotori ai credinței creștine 
Timp de lucru: 10 minute 

Unitatea de învățare: Ortodoxie și cultură națională 

 

Competențe specifice: 

3.1. Identificarea unor modele de comportament moral- creştin în exemplele oferite de mari 

personalităţi religioase din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori 

ai creştinismului; 

3.3. Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilor morale creştine promovate de 

marii oameni de cultură români; 

4.3. Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate; 

 

Competențe derivate:  

1. Identificarea elementelor definitorii cu privire la viața și activitatea oamenilor de cultură români 

studiați; 

2. Exemplificarea argumentativă a rolului pe care l-au avut oamenii de cultură români studiați în 

promovarea credinței creștine. 

 

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

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Joc perechi”. 

Elevul caută perechile potrivite.  

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

La sfârșit elevul primește o apreciere. 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/display?v=p1zkcthy320  

 

  

https://learningapps.org/display?v=p1zkcthy320
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Oameni de cultură români - promotori ai credinţei creştine (Nicolae Iorga, Nichifor 

Crainic,Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhardt, Petre Ţuţea, Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, 

Constantin Brâncuşi etc.) 

Timp de lucru: 10 minute 

Unitatea de învățare: Ortodoxie şi cultură naţională 

 

Competențe specifice: 

3.1. Identificarea unor modele de comportament moral-creştin în exemplele oferite de mari 

personalităţi religioase din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori ai 

creştinismului; 

3.3. Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilor morale creştine promovate de 

marii oameni de cultură români;  

4.3. Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate. 

 

Competențe derivate: 

1. Să descopere cel puțin patru afirmații ale unor oameni de cultură români – promotori ai credințe 

creștine despre credința în Dumnezeu, prin rezolvarea exercițiului „Găsește cuvântul”.     

 

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/view11820215 

 

Bibliografie: 

1. Corneliu Muha, „Religie - clasa a XII-a - Auxiliar didactic pentru elevi”, (Iași: Editura Sfântul 

Mina, 2009). 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view11820215
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Oameni de cultură români - promotori ai credinţei creştine (Nicolae Iorga, Nichifor 

Crainic,Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhardt, Petre Ţuţea, Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, 

Constantin Brâncuşi etc.) 

Timp de lucru: 10 minute 

Unitatea de învățare: Ortodoxie şi cultură naţională 

 

Competențe specifice: 

3.1. Identificarea unor modele de comportament moral-creştin în exemplele oferite de mari 

personalităţi religioase din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori ai 

creştinismului; 

3.3. Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilor morale creştine promovate de 

marii oameni de cultură români;  

4.3. Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate. 

 

Obiective operaţionale:  

1. Să descopere cel puțin trei oameni de cultură români – promotori ai credințe creștine, prin 

rezolvarea exercițiului „Găsește cuvântul”.     

 

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/view11809428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view11809428
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Oameni de cultură români - promotori ai credinţei creştine (Nicolae Iorga, Nichifor 

Crainic,Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhardt, Petre Ţuţea, Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, 

Constantin Brâncuşi etc.) 

Timp de lucru: 10 minute 

Unitatea de învățare: Ortodoxie şi cultură naţională 

Competențe specifice: 

3.1. Identificarea unor modele de comportament moral-creştin în exemplele oferite de mari 

personalităţi religioase din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori ai 

creştinismului; 

3.3. Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilor morale creştine promovate de 

marii oameni de cultură români;  

4.3. Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate. 

 

Obiective operaţionale:  

1. Să descopere rolul unor oameni de cultură români în promovarea credinței creștine, răspunzând la 

cel puți 4 cerințe din rebus în mod corect. 

 

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

Elevul este solicitat să răspundă corect la cerințe pentru a completa rebusul întreg.  

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

cerința. 

La final elevul primește o apreciere: Super, ai găsit soluția corectă! 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/view11875224 

 

Bibliografie imagini 

 

1 Bd. Academiei București - https://ro.pinterest.com/pin/650840583622525405/ 
 

 

Bibliografie: 
 

1. Corneliu Muha, „Religie - clasa a XII-a - Auxiliar didactic pentru elevi”, (Iași: Editura Sfântul 

Mina, 2009). 

https://learningapps.org/view11875224
https://ro.pinterest.com/pin/650840583622525405/
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Profesor: 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Oameni de cultură români - promotori ai credinţei creştine (Nicolae Iorga, Nichifor 

Crainic,Vasile Voiculescu, Nicolae Steinhardt, Petre Ţuţea, Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, 

Constantin Brâncuşi etc.) 

Timp de lucru: 5 minute 

Unitatea de învățare: Ortodoxie şi cultură naţională 

 

Competențe specifice: 

3.1. Identificarea unor modele de comportament moral-creştin în exemplele oferite de mari 

personalităţi religioase din Istoria Bisericii noastre şi a oamenilor de cultură români, promotori ai 

creştinismului; 

3.3. Integrarea şi manifestarea în propriul comportament a valorilor morale creştine promovate de 

marii oameni de cultură români;  

4.3. Cunoaşterea şi promovarea valorilor creştine în societate. 

 

Obiective operaţionale:  

1. Să descopere rolul unor oameni de cultură români în promovarea credinței creștine, răspunzând la 

cel puți două întrebări în mod corect. 

 

Îndrumări metodice 

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 (deci verde), se trece automat la următoarea întrebare după câteva 

secunde, fără 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. 

 

Accesarea link-ului: 

https://learningapps.org/view11882610 

 

Bibliografia: 

 

1. Corneliu Muha, „Religie - clasa a XII-a - Auxiliar didactic pentru elevi”, (Iași: Editura Sfântul 

Mina, 2009). 

 

 

https://learningapps.org/view11882610
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UNITATEA VII 

 

Creştinismul şi provocările lumii 
contemporane
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Dialogul între credință și știință 

Timp de lucru: 10 minute 

Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane  

 

Competențe specifice: 

1.3.  Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale; 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei; 

2.2. Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie; 

4.1. Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine; 

4.2. Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală; 

5.2. Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă 

a Bisericii, cât şi cunoştinţe de la alte discipline. 

 

Competențe derivate:  

1. Identificarea noțiunilor conceptuale specifice domeniilor religie și știință; 

2. Explicarea argumentativă a conceptelor definitorii celor două domenii. 

 

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

Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Joc perechi”. 

Elevul caută perechile potrivite.  

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

La sfârșit elevul primește o apreciere. 

 

Accesarea link-ului:  

https://learningapps.org/display?v=p7tj1j3fj20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p7tj1j3fj20
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Dialogul dintre credință și știință 

Timp de lucru: 10 minute 

Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

 

Competențe specifice: 

1.3.  Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale; 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei; 

2.2. Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie; 

4.1. Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine; 

4.2. Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală; 

5.2. Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă 

a Bisericii, cât şi cunoştinţe de la alte discipline. 

 

Competențe derivate:  

1. Identificarea noțiunilor conceptuale specifice domeniilor religie și știință; 

2. Explicarea argumentativă a conceptelor definitorii celor două domenii. 

 

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=pjqn7h93a20   

 

  

https://learningapps.org/display?v=pjqn7h93a20
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățământ:  

Titlul lecţiei: Dialogul între credință și știință 

Timp de lucru: 5 minute 

Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

 

Competențe specifice: 

1.3.  Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale; 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei; 

2.2.  Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie; 

4.1.  Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine; 

4.2.  Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală; 

5.2.  Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de 

credinţă a Bisericii, cât şi cunoştinţe de la alte discipline.    

 

Competențe derivate:  

1. Să recunoască cel puțin două teze sau ipoteze cosmologice false, prin ordonarea perechilor din 

exercițiu.   

 

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/view11939882 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Corneliu Muha, „Religie - clasa a XII-a - Auxiliar didactic pentru elevi”, (Iași: Editura Sfântul 

Mina, 2009). 

 

 

  

https://learningapps.org/view11939882
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ÎNDRUMĂRI METODICE  

PENTRU ACTIVITATILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățământ: 

Titlul lecţiei: Dialogul între credință și știință 

Timp de lucru: 10 minute 

Unitatea de învățare: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

 

Competențe specifice: 

1.3.  Prezentarea poziţiei şi învăţăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la anumite probleme actuale; 

2.1. Elaborarea de argumentări orale sau scrise referitoare la învăţătura de credinţă ortodoxă 

folosind termeni specifici religiei; 

2.2.  Elaborarea şi compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de religie; 

4.1.  Analizarea problemelor lumii contemporane în lumina învăţăturii creştine; 

4.2.  Aplicarea învăţăturii de credinţă a Bisericii în situaţii concrete din viaţa personală; 

5.2. Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învăţătura de credinţă 

a Bisericii, cât şi cunoştinţe de la alte discipline.     

 

Obiective operaţionale:  

1. Să descopere cel puțin patru afirmații ale unor teologi, filosofi, savanți și laureați Nobel în știință 

despre credința în Dumnezeu, prin rezolvarea exercițiului „Găsește cuvântul”.     

 

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/view12155484 
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