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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Exprimarea învăţăturii creştine” 

Titlul lecției: Stiluri arhitecturale reprezentative (în lume şi în ţară) 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

        1.2. Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei creştin-ortodoxe în contextul       

         integrării acesteia în arta laică românească şi în arta creştină universală; 

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

        învăţăturii de credinţă ortodoxă. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o identificarea elementelor definitorii ale artei creştine universale; 

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: 

Stiluri arhitecturale reprezentative - Religie ortodoxă, clasa a X-a 

 

Definirea cerinței: 

Asociază corespunzător caracteristicile şi imaginile cu fiecare stil arhitectural și vei descoperi 

elemente definitorii ale artei creştin-ortodoxe în contextul integrării acesteia în arta laică 

românească şi în arta creştină universală:  

 

Stilul bizantin: 

- cupolă centrală; 

- plan cruciform (cruce greacă, treflat, triconc); 

- împărţire în trei (pronaos, naos şi altar); 

- predomină pictura şi mozaicurile. 

 

Stilul romanic: 

- aspect exterior masiv, greoi, cu ziduri sprijinite de contraforţi; 

- ferestre largi, înalte, terminate în formă de rozasă sau de flacără, cu vitralii; 

- ziduri masive cu ferestre terminate cu arc rotund. 

 

Stilul gotic: 
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- construcţii din piatră, cu ziduri înalte şi subţiri; 

- arc frânt (ogivă) din piatră, în relief; 

- împărţire în mai multe nave longitudinale, delimitate prin stâlpi puternici. 

 

Stilul renascentist: 

- în construcția bisericilor,  planul este variat: circular, dreptunghiular, cruciform; 

- cupolă centrală,  de mari dimensiuni; 

- fațadele zidurilor exterioare sunt acoperite cu marmură sau faianță; 

- interiorul este înfrumusețat cu picturi cu diferite figuri mitologice sau chipuri umane 

robuste. 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ai găsit soluţiile potrivite! 

Ţi-ai însuşit corect elementele şi caracteristicile definitorii pentru fiecare stil arhitectural! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Ordonare pe 

grupe”. 

Elevul va găsi elementele şi caracteristicile fiecărui stil arhitectural, direcționându-le către stilul 

potrivit. 

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=pscirpgq320 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pscirpgq320 

 

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

  

1 Antet – imagine personală; 

2 Imagine 1 - https://cdn.pixabay.com/photo/2017/11/12/21/27/church-2943896__340.jpg, 

accesată la data de 22.10.2020, ora 18:15; 

3 Imagine 2 - https://cdn.pixabay.com/photo/2020/04/19/09/04/christ-pantokrator-

5062562__340.jpg, accesată la data de 22.10.2020, ora 21:15; 

4 Imagine 3 - https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/12/15/30/romanesque-style-

1252205__340.jpg, accesată la data de 22.10.2020, ora 21:30; 

5 Imagine 4 - https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/22/22/37/virgin-mary-

780029__340.jpg, accesată la data de 20.10.2020, ora 23:30;  

6 Imagine 5 - https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/05/23/17/church-2719637__340.jpg, 

accesată la data de 20.10.2020, ora 23:35. 

https://learningapps.org/display?v=pscirpgq320
https://learningapps.org/watch?v=pscirpgq320
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/11/12/21/27/church-2943896__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/04/19/09/04/christ-pantokrator-5062562__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2020/04/19/09/04/christ-pantokrator-5062562__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/12/15/30/romanesque-style-1252205__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/12/15/30/romanesque-style-1252205__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/22/22/37/virgin-mary-780029__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/22/22/37/virgin-mary-780029__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/05/23/17/church-2719637__340.jpg
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7 Imagine 6 - https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/09/12/57/gothic-837784__340.jpg, 

la 22.10.2020, ora 21:45; 

8 Imagine 7 - https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/07/18/41/milan-2293180__340.jpg, 

la 19.10.2020, ora 20:30;  

9 Imagine 8 - https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/27/17/37/mosaic-333234__340.jpg, 

la 19.10.2020, ora 21:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/09/12/57/gothic-837784__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/07/18/41/milan-2293180__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/27/17/37/mosaic-333234__340.jpg

