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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Exprimarea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Stiluri arhitecturale reprezentative (în lume și în țară) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

1.2. Identificarea și prezentarea elementelor definitorii ale artei creștin-ortodoxe în contextul     

 integrării acesteia în arta laică românească și în arta creștină universală; 

 2.1. Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim vocabular creștin în argumentarea     

 învățăturii de credință ortodoxă. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o Identificarea principalelor caracteristici ale stilurilor arhitecturale din Țara Românească; 

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

(referate, eseuri, articole, etc.) folosind termeni cu conținut religios. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Stilurile arhitecturale din Țara Românească - Religie ortodoxă, clasa a X-a 

 

Definirea cerinței: 

În decursul istoriei, Țara Românească a fost martora apariției a noi stiluri arhitecturale. Alegeți 

noțiunile care se potrivesc cu fiecare stil: 

 

Stilul bizantin: 

- Biserica Sfântul Nicolae – Domnesc;  

- forme înalte și decorarea fațadelor; 

- influențe sârbești; 

- Mănăstirea Tismana. 

 

Stilul muntenesc: 

- ctitorii ale domnilor și boierilor; 

- curțile domnești; 

- Mănăstirea Cozia; 

- vechiul stil românesc.  

 

Stilul brâncovenesc: 

- Constantin Brâncoveanu; 

- Mănăstirea Hurezi; 
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- prelucrarea artistică a lemnului; 

- turn-clopotniță deasupra pronaosului. 

 

Feedback 

Felicitări, ai ordonat totul corect!  

Ai reușit să descoperi o filă din istoria arhitecturii românești! 

 

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

Elevul va selecta mai întâi grupa pe care vrea să o rezolve, după care va alege noțiunile care se 

potrivesc. Pe parcurs ce alege o noțiune corectă, piesa va dispărea, iar la final, după gruparea tuturor 

noțiunilor, va rămâne pe fundal imaginea Mănăstirii Cozia. 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=p23jqak7520 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p23jqak7520 

 

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

 

 1. Imagine fundal - http://cozia.arhiepiscopiaramnicului.ro/prezentarea-manastirii/manastirea-

cozia-spiritualitate-istorie-si-cultura, accesată la data de 22.10.2020; la ora18:30.
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