
Conectând elevii
cu Cuvântul lui
Dumnezeu în

cadrul orei
biblică





Idei esențiale
Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește.

Citește și recitește … și citește din nou.

Responsabilitate.

Comunitate.

Creativitate.



Stiluri de învățare…



Îi place “să facă”, 
activități practice.

Învață prin
experiență.

Energetic.

ACTIV

Stiluri de învățare…

Honey, P. & Mumford, A. (1992). The Manual of Learning Styles. Maidenhead, UK: Peter Honey Publications.



Îi place “să facă”, 
activități practice.

Învață prin
experiență.

Energetic.

Îi place să aibă un simț al 
progresului spre
un scop.

Nerăbdător să
finalizeze o sarcină.

Concentrat pe aplicarea în
viața reală.

ACTIV PRAGMATIC
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MEDITATIV

Îi place să
gândească.

Caută tipare.

Ia în considerare diferite
perspective și experiențe.

Îi place să lege ideile.

Formulează explicații.

Face generalizări și
sumarizează idei.

TEORETICIAN

ACTIV PRAGMATIC
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Încearcă acest exemplu de activitate…
ACTIVITATEA 1: DIAGRAMA LUI VENN

Nicodim (Ioan 3:1-21) Femeia samariteancă

(Ioan 4:1-26, 39-42)

Cuvinte descriptive care 
se aplică numai lui

Nicodim

Cuvinte descriptive care 
se aplică numai femeii

samaritence

Cuvinte
descriptive care se 

aplică ambelor
personaje



ACTIVITATEA 2: JOC DE ROL

Imaginează-ți că Nicodim și femeia samariteancă se întâlnesc pe stradă la câteva
zile după evenimentele despre care tocmai ai citit în aceste pasaje din Biblie. Tu
vei juca rolul unuia dintre personaje, în timp ce partenerul tău joacă rolul celuilat
personaj.  

Purtați o conversație în care discutați întrebări cum ar fi …
Cum L-ai întâlnit pe Isus?
Ce ai crezut despre Isus când L-ai întâlnit prima dată? De ce? 
Despre ce ți-a vorbit Isus? Ai înțeles ce îți vorbea?

… și gândiți-vă la mai multe întrebări pe care să le discutați!



În locul spinului se va înălţa
chiparosul, în locul mărăcinilor va
creşte mirtul. Şi lucrul acesta va fi o 
slavă pentru Domnul, un semn
vecinic, nepieritor.”

Isaia 55:10-11, 13

“Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din 
ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pămîntul
şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentruca să dea
sămânţă sămănătorului şi pâine celui ce
mănâncă, tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura
Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia
Mea şi va împlini planurile Mele …


