
 

 Cu Dumnezeu la 
început de an școlar 

 

 

 
Evaluarea cunoştinţelor dobândite în clasa a V-a 
şi anunţarea obiectivelor şi subiectelor de studiat 
din clasa a VI-a. În această oră se poate aplica 
Testul de evaluare iniţială. 
 

 

 2  ore. 

 
 

 

 
 
    

CLASA a VI-a         1. Unitatea de învă ţ are: Credinţa creştină 

                                   Numă rul de ore alocat: 5+1                                                                                               Perioada: ……………………………. 
   
    

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme 

de organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

 
1. 

 
Rugăciunea 
Domnească.  

Cele şapte cereri 
 

2.1; 4.2  Analiza textului Rugăciunii Tatăl nostru; 

 Identificarea celor 7 cereri din textul rugăciunii 
Tatăl nostru; 

 Dezbateri colective asupra unor cereri  din 
Rugăciunea Tatăl nostru  şi împlinirea acestora 
în situaţii concrete de viaţă; 

 Formularea de argumente pro şi contra asupra 
unor situaţii concrete de îndeplinire a acestor 
cereri; 

 Exerciţii de identificare a unor persoane -  
model de săvârşire a rugăciunii; 

 Dezbateri asupra rolului spiritual al rugăciunii în 
viaţa creştinului. 
 

 lectura expresivă, povestirea, 
conversaţia, explicaţia, problematizarea, 
studiu de caz; 

 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, materiale didactice auxiliare, 

etc.);  

 activitate frontală, activitate 
individuală şi pe grupe; 

 2 ore. 

observarea sistematică  

 probă orală 

 temă de lucru în clasă  
 

 

2.  Sfânta Taină a 
Cununiei 

 Sfânta Taină a Preoţiei 

 Taina Sfântului Maslu 

1.1; 2.1  Exerciţii de reactualizare a Sfintelor Taine 
învăţate în clasa a V-a; 

 Exerciţii de dialog pe tema Sfintelor Taine şi a 
rolului acestora în viaţa omului; 

 Exerciţii de dialog pe baza unor situaţii 
concrete din care să rezulte importanţa Sfintelor 
Taine; 

 Vizionarea unor înregistrări video care redau 
slujbele Sfintelor Taine; 

 Exerciţii de citire şi explicare a textelor 
scripturistice de instituire a Sfintelor Taine; 

 Exerciţii de descriere a momentelor slujbelor 
Sfintelor Taine; 

 Exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în 
viaţa omului, de la naştere până la moarte; 

 Învăţarea salutului şi a modului de adresare 

 conversaţia, povestirea, descrierea, 
explicaţia, argumentarea; 

 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, materiale didactice auxiliare 

etc.); 

 CD-uri audio, video; 

 planşa Sfintele Taine; planşa 
Veşmintele liturgice; 

 activitate frontală şi activitate 
individuală; 

 3 ore. 

 probă orală 

 probă scrisă 

 temă pentru acasă 

 temă de lucru în clasă 

 



 

către membrii ierarhiei bisericeşti; 

 Exerciţii de observare şi comparare a 
veşmintelor diaconului, preotului şi episcopului; 

 Exerciţii de identificare, cu ajutorul mijloacelor 
audio-vizuale sau a imaginilor a atribuţiilor 
fiecărei trepte din ierarhia bisericească; 

 Participarea la slujbele Sfintelor Taine. 

3. Recapitulare, 
sistematizare, 

evaluare: „Credinţa 
creştină” 

1.1; 2.1; 4.2  Dezbateri asupra rolului spiritual al rugăciunii 
Tatăl nostru, în viaţa creştinului. 

 Exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în 
viaţa omului, de la naştere până la moarte; 

 Exerciţii de dialog pe tema importanţei cununiei 
în viaţa creştinilor; 

 Exerciţii de dialog pe tema importanţei sfântului 
Maslu în viaţa creştinilor. 
 

 conversaţia,  explicaţia, studiul de 
caz, argumentarea; 

 texte-suport; 

 planşa Sfintele Taine;  

 activitate frontală şi activitate 
individuală; 

 1 oră. 

 probă orală 

 probă scrisă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASA a VI-a         2. Unitatea de învă ţ are: Sfinţirea timpului 

                                 Numă rul de ore alocat: 6+1                                                                                      Perioada: …………………………………… 

 

 

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Postul în viaţa 
noastră 

3.3  Exerciţii de definire a „postului creştin”; 

 Exerciţii de clasificare a posturilor creş-
tine; 

 Exerciţii de dialog pe tema semnificaţiei 
postului în viaţa creştinilor; 

 Exerciţii de reprezentare simbolică şi 
argumentare a legăturii dintre post, 
rugăciune şi milostenie; 

 Exerciţii de identificare a unor măsuri 
concrete pentru îmbunătăţirea vieţii 
spirituale, prin post; 

 Exerciţii de analiză a unor texte religioase 
despre postul creştin; 

 Realizarea unui eseu cu titlul „Postul – 
cale către cer”. 
 

 explicaţia, conversaţia, exerciţiul, lectura, 
problematizarea, meditaţia religioasă, 
argumentarea, jocul didactic; 

 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, Liturgica specială, de Pr. Prof. 
Ene Branişte, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1983, Ghidul creştinului ortodox 
de azi, de Pr. Dr. Vasile Răducă, Editura 
„Humanitas”, Bucureşti, 1998, Scrieri ale Sf. 
Părinţi etc.); 

 fişe de lucru; 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 2 ore. 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 

 

2. Maica Domnului 3.3; 3.4; 4.3  Exerciţii de explicare a noţiunii de 
supracinstire atribuită Maicii Domnului; 

 Prezentarea motivelor supracinstirii 
Fecioarei Maria de către creştini; 

 Descrierea evenimentelor din viaţa Maicii 
Domnului care au dus la stabilirea 
sărbătorilor închinate ei; 

 Ordonarea liturgică a sărbătorilor închinate 
Maicii Domnului; 

 Precizarea modului de cinstire Maicii 
Domnului; 

 Exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la 
modul de celebrare a sărbătorilor închinate 
Maicii Domnului; 

 Vizionarea unor înregistrări cu tradiţii, 
obiceiuri şi pelerinaje de sărbătorile 
închinate Maicii Domnului; 

 Participarea la slujbele Bisericii în zilele de 
sărbătoare închinate Maicii Domnului. 

 conversaţia, explicaţia, expunerea, lectura 
explicativă, observarea dirijată, audiţia 
muzicală, povestirea, problematizarea, 
povestirea; 

 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, Liturgica specială, de Pr. Prof. 
Ene Branişte, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1983, Ghidul creştinului ortodox 
de azi, de Pr. Dr. Vasile Răducă, Editura 
„Humanitas”, Bucureşti, 1998, Scrieri ale 
Sfinţilor Părinţi etc.); 

 icoanele: Naşterea Maicii Domnului, 
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Buna-
Vestire, Adormirea Maicii Domnului, Izvorul 
Tămăduirii, Acoperământul Maicii Domnului; 

 imagini sau C.D. cu biserici închinate 
Maicii Domnului; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 
 

 observarea 
sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 
 

 



 

3. Poezie creştină 
închinată Maicii 

Domnului 
 
 
 
 

  Analiza unor poezii dedicate Maicii 
Domnului. 

 conversaţia, explicaţia, expunerea, lectura 
explicativă, observarea dirijată, audiţia 
muzicală, povestirea, problematizarea, 
povestirea; 

 texte suport (poezii selectate de profesor 
sau alese de elevi, închinate Maicii 
Domnului); 

 imagini sau C.D. cu biserici închinate 
Maicii Domnului; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 
 

  

4. Sărbătorile în cinstea 
sfinţilor 

3.3; 3.4; 4.3  Exerciţii de identificare a faptelor plăcute 
lui Dumnezeu, în viaţa marilor sfinţi; 

 Prezentarea motivelor cinstirii sfinţilor; 

 Exerciţii de dialog despre criteriile fixării  
sărbătorilor închinate sfinţilor; 

 Descrierea comportamentului unui bun 
creştin într-o zi de sărbătoare închinată 
sfinţilor; 

 Încadrarea liturgică în anul calendaristic a 
sărbătorilor închinate marilor sfinţi; 

 Exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la 
modul de celebrare tradiţională a 
sărbătorilor închinate unor sfinţi cu cinstire 
generală în Biserică; 

 Menţionarea unor înregistrări cu tradiţii, 
obiceiuri şi pelerinaje la sărbătorile unor 
sfinţi; 

 Participarea la slujbele Bisericii în zilele de 
sărbătoare închinate sfinţilor. 

 Selectarea şi explicarea unor fragmente 
din acatistele închinate sfinţilor. 
 

 conversaţia, explicaţia, argumentarea, 
lectura, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia 
cu substitute; 

 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
Liturgica specială, de Pr. Prof. Ene Branişte, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1983, 
Ghidul creştinului ortodox de azi, de Pr. Dr. 
Vasile Răducă, Editura „Humanitas”, 
Bucureşti, 1998, Scrieri ale Sfinţilor Părinţi 
Acatistier, etc.); 

 icoane ale marilor sfinţi; 

 imagini sau C.D. cu pelerinaje, biserici 
închinate unor sfinţi; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 2 ore. 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 

 

5. Recapitulare, 
sistematizare, 

evaluare: „Sfinţirea 
timpului” 

3.3; 3.4; 4.3  Realizarea unui eseu cu titlul „Sărbătoarea 
…………….. în familia mea”; 

 Alcătuirea unui „ciorchine” cu toate 
sărbătorile creştine; 

 Exerciţii de identificare a datei celebrării 
sărbătorilor creştine; 

 Exerciţii de dialog despre modalităţile de 
cinstire a sărbătorilor; 

 Exerciţii de identificare în icoane a eveni-
mentului biblic din istoria mântuirii sau a 
chipului unor mari sfinţi. 
 

 conversaţia, explicaţia, exerciţiul, de-
monstraţia cu substitute, metoda 
„ciorchinelui”; 

 test de evaluare; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

 probă orală 

 probă scrisă 

 autoevaluarea 

 

 



 

 

CLASA a VI-a                Unitatea de învă ţ are: Marile sărbători creştine (Naşterea Domnului) 

                                 Numă rul de ore alocat: 2                                                                                          Perioada: …………………………………… 

 

 

1. 
 
 
 
 

Naşterea Domnului – 
bucuria credinţei 

3.3; 
3.5; 
4.3 

 

 Prezentarea scopului Întrupării Domnului nostru 
Iisus Hristos. 

 Povestirea unor evenimente religioase petrecute 
la Naşterea Domnului. 

 Exerciţii de identificare a timpului, locului şi 
spaţiului unde S-a născut Fiul lui Dumnezeu ca 
Om adevărat. 

 Audierea şi învăţarea colindului Praznic luminos. 

 Exerciţii de construire a unor enunţuri simple 
despre evenimente ce au legătură cu momentul 
„Naşterii Domnului”. 

 Participarea la slujbele Sfintei Biserici cu ocazia 
marii sărbători a Naşterii Domnului. 

 Identificare tradiţiilor de Crăciun. 
Îndrumarea elevilor la biserică în vederea primirii 
Sfintelor Taine: Spovedania şi Împărtăşania. 
 

 povestirea, lectura explicaţia, observarea 
dirijată, conversaţia; 

 texte–suport (selectate din Biblie, manual, 
materiale didactice auxiliare, literatură sau 
create de profesor, poezii, colinde etc.); 

 ilustraţii cu evenimentele Naşterii Domnului; 

 fişă de lucru; 

 activitate frontală, individuală şi pe grupe; 

 2 ore. 
 

 observarea sistematică 

 tema de lucru în clasă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASA a VI-a          3. Unitatea de învă ţ are: Biserica în primele veacuri creştine 

                                Numă r de ore alocat: 3+1                                                                                                    Perioada : ………………………… 

 

 

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Martiriul primilor 
creştini 

2.2; 3.2; 3.4; 
4.3 

 Integrarea persecuţiilor împotriva creş-
tinilor în istoria omenirii; 

 Exerciţii de dialog pe tema: „Cauzele şi 
urmările persecutării creştinilor”; 

 Lecturarea şi interpretarea unor citate din 
vieţile martirilor creştini; 

 Dezbatere despre rolul martirajului creştin 
în viaţa Bisericii; 

 Vizionarea şi comentarea unor filme 
religioase despre persecutarea creştinilor în 
primele trei secole (de exemplu: filmul Quo 
vadis). 

 expunerea, conversaţia, explicaţia, exer-
ciţiul, lectura, demonstraţia cu substitute; 

 texte-suport (selectate din Sfânta Scriptură, 
manualul de Istoria Bisericească Universală, 
Pr. Prof. Dr. I. Rămureanu, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1992, materiale 
didactice auxiliare etc.); 

 icoane ale sfinţilor martiri, CD sau casetă 
video cu filme religioase; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

observarea sistematică 

 probă orală 
 

 

2. Martiri creştini în 
Dacia, în sec. III - IV 

2.2; 3.2; 3.4; 
4.3 

 Lecturarea şi povestirea unor aspecte 
semnificative din vieţile unor martiri din 
Dacia, secolele III-IV;   

 Exerciţii de localizare pe hartă a ţinuturilor 
în care au pătimit martirii creştini în Dacia, 
secolele III-IV;  

 Exerciţii de identificare a virtuţilor creştine 
a acestor martiri, cunoscând faptele prin 
care au dobândit cununa muceniciei; 

 Dezbateri pe tema: „Rolul martiriului în 
răspândirea învăţăturii creştine.” 

 conversaţia, expunerea, lectura, observarea 
dirijată, exerciţiul; 

 texte-suport (selectate din Vieţile Sfinţilor, 
Proloage, etc.); 

 ilustraţii  : Biserica de la Niculiţel cu moaş-
tele celor patru sfinţi: Zotikos, Atalos, 
Kamasis, Filipos; 

 icoane: Sfântul Mare Mucenic Sava de la 
Buzău, Sfinţii Mucenici Zotikos, Atalos, 
Kamasis, Filipos; 

 harta României; 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 1 oră. 
 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 

3. Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi mama 

sa, Elena 
 

2.2; 3.2; 3.4; 
4.3 

 Descrierea convertirii la creştinism a 
Împăratului Constantin; 

 Exerciţii de identificare a cauzelor şi 
condiţiilor istorice în care s-a promulgat 
Edictul de la Milan; 

 Precizarea modalităţilor prin care Împăratul 
Constantin şi mama sa Elena au sprijinit şi 
ocrotit pe creştini; 

 Discutarea principalelor transformări 
survenite în istorie în urma Edictului de la 

 lectura explicativă, povestirea, conversaţia, 
argumentarea, observarea dirijată; 

 texte-suport (selectate din Vieţile sfinţilor 
pe luna mai, Editura Episcopiei Romanului, 
1996; Istoria creştinismului, de Pr.  Prof. Dr. 

Nicolae Chifăr etc.); 

 icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 
 

 



 

Milan (313); 

 Explicarea sintagmelor: „cei întocmai cu 
Apostolii” şi „părinţii creştinătăţii” atribute 
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; 

 Exerciţii de identificare a virtuţilor creştine 
şi a faptelor bineplăcute lui Dumnezeu prin 
care Împăratul Constantin şi mama sa, 
Elena, au dobândit sfinţenia; 

 Exerciţii de citire selectivă şi interpretare a 
unor fragmente din Acatistul Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi  Elena; 

 Enumerarea modalităţilor de cinstire a 
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; 

 Analiza de documente istorice. 
 

4. Recapitulare, 
sistematizare, 

evaluare: „Biserica în 
primele veacuri 

creştine” 

2.2; 3.2; 3.3; 
4.3 

 Exerciţii de identificare a condiţiilor istorice 
în care creştinismul a avut o perioadă de 
glorie; 

 Elaborarea unor tabele cronologice cu 
principalele evenimente din Istoria Bisericii, 
după 313; 

 Discutarea principalelor transformări 
survenite în Istoria Bisericii Creştine, după 
Edictul de la Milan; 

 Exerciţii de dialog despre importanţa 
modelelor spirituale din viaţa monahală în 
formarea caracterului moral – religios. 
 

  exerciţiul, conversaţia, dezbaterea, 
argumentarea, studiu de caz; 

 test de evaluare; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

 probă scrisă 

 probă orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASA a VI-a       4. Unitatea de învă ţ are: Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 

                            Numă rul de ore alocat: 4+1                                                                                                Perioada: ………………………….. 
  
   

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

 1.  Hristos 
binecuvântează  

familia – Minunea din 
Cana Galileii 

1.2; 3.1; 4.2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Exerciţii de definire a noţiunii de minune; 

 Exerciţii de diferenţiere între fapte 
obişnuite şi minuni; 

 Clasificarea minunilor în funcţie de obiectul 
acestora; 

 Exerciţii de dialog despre rolul minunilor în 
activitatea Mântuitorului Iisus Hristos; 

 Lecturarea şi comentarea textului biblic în 
care este prezentată minunea din Cana 
Galileii, săvârşită de Domnul nostru Iisus 
Hristos; 

 Exerciţii de dialog despre purtarea de grijă 
a lui Hristos faţă de familie; 

 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale, desprinse din această minune. 

 Dezbateri colective asupra unor  situaţii 
concrete; 

Formularea de argumente pro şi contra 

asupra unor  situaţii concrete. 
 Exerciţii de descriere a propriei familii; 

 Realizarea unui colaj ( din fotografii ) cu titlul: 
Familia mea;                                                   

 Prezentarea unor reguli de comportament 
însuşite în familie;                                          

 Exerciţii  de dialog, pe baza unor situaţii 
reale sau imaginare;                                     

 Argumentarea necesităţii de a exista dra-
goste şi înţelegere în familie;  

 Exerciţii de recunoaştere în compor-
tamentul familiei, a situaţiilor de împlinire / 
neîmplinire a rolurilor. 

 Exercţii de dialog pe tema drepturilor şi a 
îndatoririlor părintilor faţă de copii; 

 Exerciţii de analizare a unor situaţii reale 
de îndeplinire / neîndeplinire a îndatoririlor 
părinţilor faţă de copii; 

 Exerciţii de identificare a modalităţilor prin 

 dezbaterea, conversaţia, explicaţia, lectura 
explicativă, exerciţiul, povestirea, 
problematizarea, argumentarea, observarea 
dirijată; 

 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, scrieri ale părinţilor Bisericii, 
Minunile Domnului, de Serafim Papacosta, 
Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2001, 
etc.); 

 texte-suport (selectate de profesor din 
materiale auxiliare, create de profesor, 
informaţii din mass-media etc. ); 

 icoana Minunea din Cana Galileii; 

 harta Palestina Noului Testament; 

 conversaţia, explicaţia, lectura expresivă, 
studiu de caz dezbaterea; 

 coli de hârtie, lipici, marker, fotografii cu 
membrii familiei (părinţi, fraţi, bunici, unchi, 
verişori ); 

 activitate frontală, activitate individuală; 

 1 oră. 
 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 temă pentru acasă 
 
 

 

 



 

care părinţii îşi manifestă iubirea faţă de 
copii; 

  Joc de rol pe tema: Relaţia părinţi – copii. 

 Exerciţii de dialog pe tema relaţiei copii-
părinţi; 

 Exerciţii de identificare a modalităţilor de 
manifestare a iubirii faţă de părinţi; 

 Exerciţii de recunoaştere în imagini a 
situaţiilor de încălcare / respectare a dato-
riilor copiilor faţă de părinţi; 

 Exerciţii de interpretare a unor maxime 
despre copii şi părinţi. 

 
2. Răsplata credinţei şi 

a ascultării – 
Pescuirea minunată 

1.2; 3.1; 4.2  Lecturarea şi rezumarea textului biblic în 
care este descrisă Pescuirea minunată,  

 Comentarea textului scripturistic; 

 Exerciţii de identificare a atributelor divine 
ale lui Iisus, manifestate cu prilejul săvârşirii 
acestei minuni; 

 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale folositoare progresului vieţii spirituale 
individuale, de grup şi sociale; 

 Explicarea a celei de a doua părţi din titlul 
lecţiei; 

 Explicarea cuvintelor adresate de Iisus lui 
Petru; 

 Exerciţii de identificare a principalei condiţii 
pentru săvârşirea unei minuni de către Iisus, 
în viaţa oamenilor; 

 Dezbateri colective asupra unor  situaţii 
concrete; 

 Formularea de argumente pro şi contra 

asupra unor  situaţii concrete; 
 Exerciţii de formulare a învăţăturilor 
morale folositoare progresului vieţii spirituale 
individuale, de grup şi sociale. 
 

 lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, 
exerciţiul, observarea dirijată, proble-
matizarea, povestirea; 

 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, scrieri ale părinţilor Bisericii, 
Minunile Domnului, de Serafim Papacosta, 

Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2001 etc.); 

 icoana Pescuirea minunată; 

 harta Palestina Noului Testament; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 
 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 

 

3. Binefacere şi 
recunoştinţă – 

Vindecarea celor zece 
leproşi 

1.2; 3.1; 4.2; 
5.1 

 Lecturarea şi rezumarea textului 
scripturistic care prezintă vindecarea celor 
zece leproşi, de către Domnul Nostru Iisus 
Hristos; 

  Interpretarea textului biblic; 

 Analiza comparativă a unor situaţii 
menţionate în textul biblic cu situaţii din viaţa 
de zi cu zi; 

 Exerciţii de identificare a unor tipuri de 
nerecunoscători, în povestiri date; 

 Exerciţii de dialog despre situaţii reale 

 expunerea, explicaţia, conversaţia, pro-
blematizarea, lectura, observarea dirijată, 
povestirea, exerciţiul; 

 texte–suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, Minunile Domnului, de Serafim 
Papacosta, Editura „Reîntregirea”, Alba-
Iulia, 2001, etc.); 

 icoana Vindecarea celor zece leproşi; 

 fişă de lucru;  

 activitate frontală şi activitate individuală; 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 

 



 

când întâlnim diferite tipuri de 
nerecunoscători; 

 Exerciţii de dialog despre importanţa 
recunoştinţei pentru viaţa bunului creştin. 
 

 1 oră. 

4. Stăruinţa în 
rugăciune – Femeia 

canaaneancă 

1.2; 3.1; 4.2; 
5.1 

 Lecturarea şi rezumarea textului 
scripturistic care prezintă rugăciunea femeii 
canaanence adresată Domnului nostru Iisus 
Hristos; 

  Interpretarea textului biblic; 

 Analiza comparativă a unor situaţii 
menţionate în textul biblic cu situaţii din viaţa 
de zi cu zi; 

 Exerciţii de dialog despre situaţii  concrete 
de stăruinţă în rugăciune; 

 Exerciţii de dialog despre importanţa 
stăruinţei în rugăciune pentru viaţa bunului 
creştin. 
 

 expunerea, explicaţia, conversaţia, pro-
blematizarea, lectura, observarea dirijată, 
povestirea, exerciţiul; 

 texte–suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, Minunile Domnului, de Serafim 

Papacosta, Editura „Reîntregirea”, Alba– 
Iulia, 2001, etc.); 

 fişă de lucru;  

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 
 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Recapitulare, 
sistematizare, 

evaluare: „Iisus 
Hristos – Mântuitorul 

lumii” 

1.2; 3.1; 4.2; 
5.1 

 Realizarea unui eseu cu titlul: 
Manifestarea iubirii lui Dumnezeu faţă de 
oameni, prin minunile Sale; 

 Exerciţii de dialog despre scopul care a 
stat la baza săvârşirii minunilor de către 
Domnul nostru Iisus Hristos; 

. Exerciţii de dialog pe tema: Învăţăturile 
transmise de Hristos prin fapte (minuni); 

 Prezentarea modalităţilor de manifestare a 
iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni, prin 
minunile studiate; 

 Exerciţii de autoevaluare a 
comportamentului prin raportare la 
învăţăturile date de Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos. 
 

 exerciţiul, conversaţia, dezbaterea, 
meditaţia religioasă; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

 probă orală 

 autoevaluarea 

observarea sistematică 

 eseul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASA a VI – a             Unitatea de învă ţ are: Marile sărbători creştine (Învierea Domnului) 

                                Numă rul de ore alocat: 2                                                                                                     Perioada: ………………………… 

 

Nr. 
crt. 

Conţinuturi 
- detalieri - 

Competenţe 
specifice 

Activităţi de învăţare Resurse 
(metode, mijloace de învăţământ, forme 

de organizare a activităţii, timpul) 

Evaluare 
- instrumente - 

Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Pregătire spirituală 
pentru Sfintele Paşti  

3.3 Exerciţii de dialog pe tema semnificaţiei 
postului în viaţa creştinilor; 

 Exerciţii de reprezentare simbolică şi 
argumentare a legăturii dintre post, 
rugăciune şi milostenie; 

 Exerciţii de identificare a unor măsuri 
concrete pentru îmbunătăţirea vieţii 
spirituale, prin post; 

 Exerciţii de analiză a unor texte religioase 
despre postul creştin; 

 Exerciţii de  dialog privind pregătirea 
spirituală pentru primirea  sfintelor taine; 
 

 explicaţia, conversaţia, exerciţiul, lectura, 
problematizarea, meditaţia religioasă, 
argumentarea, jocul didactic; 

 texte-suport (selectate din Sfânta 
Scriptură, Liturgica specială, de Pr. Prof. 
Ene Branişte, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1983, Ghidul creştinului ortodox 
de azi, de Pr. Dr. Vasile Răducă, Editura 
„Humanitas”, Bucureşti, 1998, Scrieri ale Sf. 
Părinţi etc.); 

 fişe de lucru; 

 activitate frontală, activitate individuală şi 
activitate pe grupe; 

 1 oră. 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Texte şi cântări 
liturgige dedicate 
Învierii Domnului 

  Audierea şi intonarea unor cântări 
religioase din slujba Sfânta Slujbă a Învierii 
Domnului; 

 Vizionarea unor CD-uri cu Sfânta Slujbă a 
Învierii Domnului. 

 CD-uri audio, icoana Învierea Domnului. 

 activitate frontală, activitate individuală. 

 1 oră. 

observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASA a VI - a            5. Unitatea de învă ţ are: Spiritualitate şi viaţă creştină 

                                Numă rul de ore alocat: 3+1                                                                                                  Perioada: ………………………… 

 

NR. 
CRT. 

CONŢINUTURI 
- DETALIERI - 

Competenţe 
specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
(metode, mijloace de învăţământ, forme de 

organizare a activităţii, timpul) 

EVALUARE 
- INSTRUMENTE - 

OBSERVAŢII 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Curajul mărturisirii: 
Sfântul Ioan 
Botezătorul 

 
 
 

 Credinţă şi jertfă: 
Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe 
 

 Credinţă şi jertfă: 
Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie, Izvorâtorul 

de Mir 

2.2; 3.2; 3.3; 
4.3 

 Lecturarea  şi povestirea unor aspecte 
semnificative din viaţa Sfinţilor Mucenici 
Ioan Botezătorul, Sf. M. Mc. Gheorghe şi 
Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir; 

 Exerciţii de „citire” corectă a repre-
zentărilor iconografice a celor trei sfinţi; 

 Exerciţii de identificare a virtuţilor creştine 
caracteristice acestor trei sfinţi, cunoscând 
faptele prin care au dobândit sfinţenia; 

 Argumentarea supranumelui de 
Botezătorul atribuit Sf. Ioan,„purtătorul de 
biruinţă” atribuit Sfântului M. Mc. Gheorghe 
şi a supranumelui de „Izvorâtorul de Mir” 
atribuit Sfântului M. Mc. Dimitrie; 

 Încadrarea liturgică a Sf. Ioan 
Botezătorul,  a Sfântului M. Mc. Gheorghe 
şi a Sfântului M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de 
mir,   calendarul creştin-ortodox; 

 Exerciţii de autoevaluare a comporta-
mentului prin raportare la modelul oferit de 
aceşti mari sfinţi. 

  prezentarea importanţei rolului avut de 
Sfântul Ioan Botezătorul în pregătirea 
omenirii pentru venirea în lume a 
Mântuitorului Iisus Hristos. 

 conversaţia, lectura expresivă, explicaţia, 
observarea dirijată, povestirea; 

 texte-suport (selectate din Vieţile Sfinţilor, 
Proloage, materiale didactice auxiliare, 
Acatistier etc.); 

 icoana Sfântului Ioan Botezătorul, a 
Sfântului M. Mc. Gheorghe şi a Sfântului M. 
Mc Dimitrie; 

 harta lumii; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 3 ore. 

 observarea sistematică 

 probă orală 

 temă de lucru în clasă 

 autoevaluare  

 

2. Recapitulare, 
sistematizare, 

evaluare: 
„Spiritualitate şi viaţă 

creştină” 

2.2; 4.1; 4.2  Realizarea unui eseu cu titlul: „Sângele 
martirilor, sămânţa creştinismului”; 

 Realizarea de tabele cronologice cu 
principalele evenimente din Istoria 
Bisericii primare; 

 Exerciţii de analiză şi comentare a 
schimbărilor aduse de creştinism în 
istorie. 

 conversaţia, exerciţiul, dezbaterea; 

 test de evaluare; 

 activitate frontală şi activitate individuală; 

 1 oră. 

 eseu 

 probă orală 
 
 

 

 


