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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, precum și bisericile 

reprezentative din Moldova și Transilvania; 

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 reprezentative din Moldova și Transilvania - Religie ortodoxă, clasa a X-a 

 

Definirea cerinței: 

Stilurile arhitecturale au influențat în mod diferit fiecare provincie istorică românească în parte. 

Alegeți răspunsurile corecte și vei descoperi principalelor caracteristici ale stilurilor arhitecturale, 

precum și bisericile reprezentative din Moldova și Transilvania: 

 

Întrebări și răspunsuri: 

I. Arhitectura moldovenească a avut la bază: 

a) arta meșteșugarilor locali; 

b) normele arhitecturale europene; 

c) dorințele domnitorilor și boierilor. 

 

II. Primele biserici de lemn din Moldova au fost influențate de stilurile: 

a) romanic; 

b) gotic; 

c) bizantin; 

d) brâncovenesc. 
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III. Stilul arhitectural de început al bisericilor din Moldova se manifesta prin: 

a) plan treflat; 

b) plan drept; 

c) prezența de turle înalte; 

d) dezvoltarea sculpturii. 

 

IV. Epoca ștefaniană se caracterizează prin: 

a) formarea și maturizarea stilului moldovenesc; 

b) decăderea artei bisericești; 

c) apariția pridvorului închis; 

d) decor extern al fațadelor. 

 

V. Sub domnia lui Petru Rareș, stilul moldovenesc capătă următoarele caracteristici: 

a) generalizarea gropniței; 

b) apariția pridvorului deschis; 

c) împodobirea exteriorului cu picturi. 

 

VI. Cele mai reprezentative biserici din timpul lui Ștefan cel Mare sunt: 

a) Mănăstirea Lainici; 

b) Mănăstirea Putna; 

c) Mănăstirea Voroneț; 

d) Mănăstirea Neamțu. 

 

VII. Bisericile semnificative din timpul din timpul domnitorului Vasile Lupu sunt: 

a) Sfinții Trei Ierarhi din Iași; 

b) Catedrala Mitropolitană din Iași; 

c) Mănăstirea Cetățuia din Iași; 

d) Mănăstirea Probota. 

 

VIII. Bisericile din Transilvania au fost construite după stilul: 

a) bizantin; 

b) romanic; 

c) gotic; 

d) muntenesc. 

 

IX. Cele mai vechi biserici din Transilvania sunt: 

a) Densuș; 

b) Râmeț; 

c) Prislop; 

d) Catedrala romano-catolică din Alba Iulia; 

e) Catedrala Reîntregirii; 

 

X. Vestitele biserici de lemn din Maramureș se caracterizează prin: 
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a) imitarea vechilor case țărănești; 

b) construirea pe coline; 

c) ridicarea pe temelie de piatră sau tălpi de lemn. 

 

Feedback 

Felicitări! Ai răspuns corect la toate întrebările.  

Astfel, ai descoperit particularitățile artei moldovenești și transilvănene. 

 

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

multiplă”. La începutul exercițiului este prezentată Mănăstirea Putna. Pentru a începe exercițiul, 

elevul trebuie să acceseze săgeata din colțul de jos. Fiecare întrebare poate avea unul sau mai multe 

răspunsuri corecte. După selectarea răspunsurilor, este nevoie ca elevul să confirme selecția prin 

apăsarea butonului verde din colțul de jos, după care, pentru a trece la întrebarea următoarea, va 

apăsa pe săgeată. Dacă nu au fost selectate toate răspunsurile corecte, nu va fi posibilă trecerea la 

următoarea întrebare până ce va fi finalizată aceasta. Fundalul exercițiului este înfrumusețat cu o 

imagine de la Mănăstirea Bârsana din Maramureș. 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=p01zc3uct20 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p01zc3uct20 

 

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

 

 1. Imagine de introducere - https://pixabay.com/photos/putna-monastery-romania-3254103/ 

accesată la data 04.11.2020, la ora 18:06; 

2. Imagine de fundal - https://pixabay.com/photos/romania-barsana-monastery-642654/ 

accesată la data 04.11.2020; la ora 19:02. 
 

 

https://learningapps.org/display?v=p01zc3uct20
https://learningapps.org/watch?v=p01zc3uct20
https://pixabay.com/photos/putna-monastery-romania-3254103/
https://pixabay.com/photos/romania-barsana-monastery-642654/

