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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: ”Exprimarea învățăturii creștine” 

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

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Prezentarea elementelor definitorii ale confesiunilor creștine din țara noastră 

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 

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

credință a Bisericii, cât și cunoștințe de la alte discipline 

 

 

Activități de învățare recomandate: 

o utilizarea noilor tehnologii informatice și a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare-învățare pentru căutarea/documentarea unor informații despre monumente 

reprezentative de artă religioasă, precum și ilustrarea acestora. 

o vizite virtuale la locașurile de cult studiate. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa și din România – Religie Ortodoxă, clasa a 

XII-a 

 

Definirea cerinței: 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă, plecând de la ideea că arta creștină a 

contribuit la crearea marilor stiluri și monumente creștine, constituind în același timp și o adevărată 

mărturie despre frumusețea și iubirea lui Dumnezeu: 

 

Grupul de elemente: 

Notificare: Sub domnia lui Constantin Brâncoveanu, în Țara Românească, se dezvoltă stilul _____. 

Noțiune căutare: BRÂNCOVENESC 

Notificare: Biserica Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș (1352) este reprezentanta 

stilului             _________. 

Noțiune căutare: BIZANTIN – CONSTANTINOPOLITAN 

Notificare: Stilul __________ se formează în epoca lui Ștefan cel Mare, reprezentative fiind 

Mănăstirile:  Borzești, Putna, Arbore, Neamț. 

Noțiune căutare: MOLDOVENESC 
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Notificare: Biserica Mănăstirii Bârsana este monument reprezentativ de artă religioasă din 

__________, din secolele XVII – XVIII.   

Noțiune căutare: TRANSILVANIA 

Notificare: Cel mai vechi monument de artă religioasă din Transilvania datat și păstrat de pe 

teritoriul țării noastre este Biserica _____________. 

Noțiune căutare: STREISÂNGEORGIU 

Notificare: Despre Biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți, Vasile Drăguț afirma că reprezintă: ”un 

adevărat act de naștere al arhitecturii culte__________”. 

Noțiune căutare: MOLDOVENEȘTI 

 

Feedback 

Felicitări! Te-ai descurcat minunat!  

A fost o plăcere să „călătorim” împreună prin țara noastră și să descoperim stilurile arhitecturale! 

Nu uita că fiecare monument religios reprezintă o „întâlnire” cu Dumnezeu! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Găsește cuvântul”. 

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și noțiunea căutare. Elevul va preciza valoarea de 

adevăr a enunțurilor, completându-le cu cuvinte potrivite. Dacă elevul va găsi literele corecte, ele 

vor fi așezate pe ecran. Alegerea greșită a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=pfa1qfmon20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pfa1qfmon20 

  

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

demers didactic 

 

1 Antet - 

https://www.google.ro/search?q=M%C3%A2n%C4%83stirea+B%C3%A2rsana+900+pixelli

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjtnObip4XtAhXoiIsKHaCkAMsQ_AUoAn

oECAYQBA&biw=1099&bih=892#imgrc=xMyRt_FjfafYvM , 15.11.2020, ora 21:50 

2 Imagine 1 - imagine din arhiva personală 

3 Auxiliar didactici pentru elevi, Clasa a XII-a, Corneliu Muha, Editura Sf. Mina, 2009. 
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