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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: Locașurile de cult ale creștinilor – apariție și dezvoltare în contextul culturii 

universale 

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; 

4.3. Aplicarea învățăturii despre respectul față de cele sfinte în diferite contexte ale vieții 

personale sau ale comunității. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o identificarea elementelor definitorii ale dezvoltării locașurilor de cult și ale artei creștine 

universale; 

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

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

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Locașurile de cult ale creștinilor – apariție și dezvoltare în contextul culturii universale 

- Religie ortodoxă, clasa a X-a 

 

Definirea cerinței: 

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

direcționeaz-o spre cuvântul Adevărat, iar dacă apreciezi că afirmația este falsă, direcționeaz-o spre 

cuvântul Fals: 

 

Afirmații adevărate: 

a) Locul unde se desfășoară cultul divin al creștinilor se numește biserică. 

b) Sfânta Împărtășanie se oficia la început în casele particulare, ale unor creștini mai înstăriți. 

c) Numele de biserică vine de la cuvântul basilica, ce însemna edificiu păgân de judecată, lăcaș 

împărătesc. 

d) Orientarea bisericilor era spre răsărit, iar așezarea lor de obicei, pe locuri mai înalte. 

e) Cu timpul, s-au generalizat două tipuri de biserici: orientale și occidentale. 
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Afirmații false: 

a) La început primii creștini celebrau „frângerea pâinii”, adică Taina Sfântului Botez în case 

particulare. 

b) Caracteristicile celor două tipuri de biserici, orientale și occidentale sunt întru totul 

asemănătoare. 

c) Vechile locuri de judecată devin biserici creștine, unde păgânii se adunau pentru jertfele 

aduse zeilor. 

d) Toate bisericile au acoperișul boltit și păstrează caracterele generale ale vechilor basilici 

elenistice. 

 

Feedback: 

Felicitări, ai găsit soluția corectă! 

Nu uita, biserica este locul de adunare al creștinilor unde se desfășoară cultul divin, care are în 

centrul lui Sfânta Liturghie! 

 

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 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=p192zic2v20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p192zic2v20 

 

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

 

1. Imagine 1 - https://dbimg.eu/i/mmmzehjnks.jpg, accesată la data de 02.11.20, ora 18:45. 
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