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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea V de conţinut: Confesiuni creștine în România 

Conţinut: Neoprotestantismul 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

     1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul diferitelor elemente de istorie a religiilor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare  

Prin termenul de neoprotestant se înțeleg acele culte protestante apărute pe teritoriul României 

începând cu secolul al XIX-lea și recunoscute oficial astăzi.  Citește cu atenție afirmațiile următoare 

și, pe baza informațiilor primite de la ora de religie, alege răspunsul corect: 

 

Descrierea 

Grupul de elemente: 
1. Noţiune: Întemeietorul adventismului  a fost considerat un fermier baptist din America numit: 

Răspuns corect: William Muller 

Răspunsuri incorecte: John Smith, Carol Parham, Pavel Budeanu 

 

2. Noţiune: Numele de penticostali provine de la cuvântul grecesc  penticosti care înseamnă: 

Răspuns corect: Cincizecime 

Răspunsuri incorecte: cufundare, venire, mărire 

 

3. Noţiune: Doctrina cultului creștin după Evanghelie este un amestec de concepții protestante și 

neoprotestante. Ei susțin că: 

Răspuns corect: Botezul și Cina Domnului sunt acte comemorative 

Răspunsuri incorecte: Pastorii sunt conducătorii Bisericii, Duhul Sfânt este locțiitorul lui Iisus pe 

pământ, Duhul Sfânt se revarsă cu putere la a doua pogorâre a Sa  

 

4. Noţiune: În cultul baptist, la serviciile religioase se folosesc: 

Răspuns corect: cântări acompaniate de instrumente muzicale 

Răspunsuri incorecte: obiecte de cult, podoabe sau ornamente, icoane 

 

5. Noţiune: În limba română, cuvântul baptist înseamnă: 

Răspuns corect: afundare 
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Răspunsuri incorecte: venire, mărire, cântare 

 

6. Noţiune: În cultul baptist, preoția este universală, iar slujitorii Bisericii sunt: 

Răspuns corect: pastorii 

Răspunsuri incorecte: preoții, episcopii, cântăreții bisericești 

 

7. Noţiune: Cultul penticostal a apărut în sânul baptiștilor, după anul 1900, în America fiind 

organizat de pastorul baptist: 

Răspuns corect: Carol Parham 

Răspunsuri incorecte: William Muller, Pavel Budeanu, John Smith 

 

8. Noţiune: Numele cultului adventist  este în legătură cu doctrina lui, care are ca punct central: 

Răspuns corect: apropiata venire a lui Hristos 

Răspunsuri: botezul la maturitate, membrii au botezul cu Duh Sfânt și foc, viața adepților este în 

acord cu Evanghelia. 

 

Feedback:  
Ai răspuns corect şi ai dovedit însuşirea cunoştinţelor dobândite la ora de Religie! Nu uita că iubirea 

faţă de Dumnezeu şi de semeni, respectul şi toleranţa sunt valori care trebuie să existe în sufletul 

oricărui creştin! 

 

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

multiplă. Exercițiul prezintă întrebări cu mai multe variante de răspuns, numai unul este corect. 

Acest lucru va fi precizat în cerinţă. Dacă răspunsul este corect, după validarea bifei, un emoji vesel 

apare în dreapta căsuței cu întrebarea, în caz contrar, apare un emoji trist, iar răspunsul trebuie 

rectificat. La final elevul primește o apreciere! 

 

Activitatea de învățare Este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două 

variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link: 

Link web: https://learningapps.org/watch?v=pouhfpdsa21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/display?v=pouhfpdsa21 

 

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

 

1. Antet - https://prclugoj.ro/wp-content/uploads/2021/01/spanish-bible-anniversary-hands-

umnews-2019-3500.jpg,  accesat la 21.03.2021, ora 11:12. 
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