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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă  

Unitatea de învățare: Exprimarea învăţăturii creştine  

Titlul lecției: Semnificația așezării sfintelor icoane în Biserică 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. Prezentarea semnificației şi rolului iconografiei în cult; 

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

  

Activități de învățare recomandate: 

o identificarea elementelor definitorii ale locașurilor de cult; 

o utilizarea calculatorului şi a altor mijloace audio-video pentru elaborarea unor texte 

(referate, eseuri, articole, etc.) folosind termeni specifici religiei.  

  

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Semnificația așezării sfintelor icoane în Biserică - Religie ortodoxă, clasa a XI-a 

 

Definirea cerinței: 

Pornind de la textul ,,În Biserica Ortodoxă, pictarea icoanelor se realizează după anumite reguli, 

numite erminii (călăuze). Odată pictate, icoanele nu se așază la întâmplare, distribuirea lor fiind 

determinată de destinația și semnificația fiecărei părți a bisericii în cult.” (Auxiliar didactic pentru 

elevi, Clasa a XI-a), completează spațiile goale cu informația corectă din următorul text și vei 

descoperi că prin simbolismul său iconografic Biserica, formată din pronaos, naos și altar, unește 

cerul cu pământul: 

 

Textul cu spații goale: 

La intrarea în locașul de cult se așează, de obicei, icoana sărbătorii sau a 

_______________ bisericii. Pronaosul simbolizează lumea de dinaintea Întrupării, 

lumea______________ . De aceea, se pictează icoane cu facerea__________ , dar 

și cu drepții Vechiului Testament. Naosul, a doua încăpere a bisericii, cuprinde 

scene din viața Mântuitorului și din istoria______________ . Cupola are în centru 

icoana_______________, adică Atotțiitorului, a lui Iisus Hristos, Împăratul 

cerurilor. În cele patru colțuri ale cupolei sunt pictați cei patru_______________ , 

ca unii ce au vestit Evanghelia în toate colțurile lumii. Iconostasul sau 

________________, ce desparte naosul de Sfântul_____________ , este o 

adevărată carte de învățătură pentru credincioși. Pe ușile Împărătești este pictată 

scena ___________, arătând că intrarea în Împărăția este posibilă datorită 

zămislirii Fiului lui Dumnezeu de către Fecioara Maria. Icoanele 
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______________, adică cea a Domnului Hristos, și cea 

a__________________domină Catapeteasma, arătând prin aceasta importanța lor. 

Urcând pe rândul următor, găsim icoanele celor douăsprezece 

________________________, având în centrul lor icoana 

_______________________. Pe ultimele două rânduri sunt pictate icoanele celor 

doisprezece  

________________și ale ____________________Vechiului Testament. Altarul 

este partea cea mai importantă a bisericii, simbolizând 

_________________________, având pictată pe cupola sa pe 

______________________________, ca Împărăteasă a cerurilor. 

 

Soluția 

Sfântului ocrotitor, Vechiului Testament, lumii, Bisericii, Pantocratorului, Evangheliști, 

catapeteasma, Altar, Bunei Vestiri, Împărătești, Maicii Domnului, Praznice Împărătești, Cina cea 

de Taină, Apostoli, Prorocilor, Împărăția Lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Nu uita că Biserica este formată din pronaos, naos și altar, unind cerul cu pământul prin 

simbolismul său iconografic! 

 

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

Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri! 

 

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=p3thwcfqk20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p3thwcfqk20 

  

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

Imagine 1  

https://manastireasighisoara.ro/wp-content/gallery/fotografii/interior-biserica-manastirii-sighisoara-

2013.jpg,  6.11.2020, orele 10,42. 

Imagine 2-  

https://xn--adevrul-c4a.ro/wp-content/uploads/2019/04/biserica-ortodoxa.jpg, 6.11.2020, orele 

10,45. 
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