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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Exprimarea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Elemente de iconografie 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Prezentarea semnificaţiei şi rolului iconografiei în cult; 

2.1. Elaborarea de argumentări fundamentate scripturistic (oral sau în scris) referitoare la 

învăţătura de credinţă ortodoxă; 

2.2. Compararea unor opinii şi argumente diferite în discuţii şi dezbateri pe teme religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o argumentarea biblică și patristică privind cinstirea sfintelor icoane; 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru ilustrarea și vizualizarea 

sfintelor icoane și a unor scene religioase din istoria biblică și bisericească. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Elemente de iconografie - Religie ortodoxă, clasa a XI-a 

 

Definirea cerinței: 

Citește cu atenție afirmațiile următoare. În cazul în care apreciezi că afirmația este adevărată, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Adevărat, dacă apreciezi că afirmația este falsă, 

direcționeaz-o spre partea unde se află cuvântul Fals: 

 

Descriere 

Afirmații adevărate: 

a) Icoana este o reprezentare a unei realități spirituale nevăzute. 

b) În Vechiul Testament erau interzise cu desăvârșire imaginile religioase. 

c) Prima icoană nefăcută de mână omenească a fost mahrama pe care s-a imprimat chipul lui 

Iisus. 

d) Mântuitorul Iisus Hristos este icoana naturală a Tatălui (Evrei 1, 3). 

e) Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea a stabilit cultul sfintelor icoane. 

 

Afirmații false: 

a) Potrivit credinței ortodoxe, creștinii cinstesc sfintele icoane ca pe Dumnezeu. 

b) Primele icoane au fost făcute de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. 

c) În Noul Testament Dumnezeu nu S-a descoperit în Persoana Fiului Său. 

d) Sfintele icoane sunt tablouri religioase. 
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e) În icoanele ortodoxe accentul cade pe frumusețea trupească, nu pe cea duhovnicească 

Feedback 

Felicitări! Ți-ai însușit noțiunile despre elementele din iconografie!  

Să nu uiți că sfintele icoane sunt imagini sacre, mijloace de propovăduire, de apărare și întărire a 

dreptei credințe, iar cinstirea sfintelor icoane îți oferă posibilitatea de întâlnire cu Dumnezeu! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
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! 

 

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/display?v=pudybzhza20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pudybzhza20 

 

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

1.        

 

2. 

Imagine reprezentativă - https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2019/06/17/sfanta-treime-

118749.jpg, 13.11.2020, ora 13:00; 

Imagine 1 - https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-

articol/public/imagine/2014/04/sfanta_si_marea_joi_-

_cina_cea_de_taina_10.jpg?itok=Qw45Mrq4, 02.11.2020, ora 22:15; 

3. Imagine 2 - https://doxologia.ro/sites/default/files/viatasfant/2012/06/09-04-

sf_prooroc_moise.jpg, 02.11.2020, ora 22:45 

4. Imagine 3 - https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2015/07/sfanta-veronica.jpg, 

02.11.2020, ora 22:50 

5. Imagine 4 - https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2017/02/Sfintii-Arhangheli-Mihail-

si-Gavriil.jpg, 02.11.2020, ora 23:05; 

6. Imagine 5 - https://manastireacurchi.md/wp-content/uploads/2018/10/sinodul-7-ecumenic.jpg, 

02.11.2020, ora 23:10; 

7. Imagine 6 - http://www.podoabacasei.ro/sites/default/files/images/products/2019/06/sfanta-

treime-stejarul-mamvri.jpg, 04.11.2020, ora 17:15; 

8. Imagine 7 - https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-

articol/public/imagine/2013/11/sfantul_apostol_si_evanghelist_matei_2.jpg?itok=_TuTnb2X, 

04.11.2020, ora 17:30; 

9. 

 

10. 

 

11. 

Imagine 8 -

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/articol/public/imagine/2016/08/biblia_bartolomeu

_anania_2.jpg?itok=-VmSdfRW, 04.11.2020, ora 18:10. 

Imagine 9 - https://media.monitorulsv.ro/poze/2017/05/26/467405big.jpg, 04.11.2020, ora 

20:55. 

Imagine 10 - https://www.urcusspreinviere.ro/wp-content/uploads/2019/03/Iisus-Hristos-

Sinai-crop.jpg, 04.11.2020, ora 21.00. 
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