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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Exprimarea învățăturii creștine” 

Titlul lecției: Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa și din România  

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competențe specifice vizate: 

5.1. Analizarea unor monumente de artă bisericească, evidențiind semnificația spirituală și  

valoarea artistică a acestora; 

5.2. Argumentarea unei opinii proprii, referitoare la o temă dată, utilizând atât învățătura de 

credință a Bisericii, cât și cunoștințe de la alte discipline. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o Încadrarea monumentelor arhitecturale în timp și spațiu; 

o Contribuția voievozilor romani la dezvoltarea culturii religioase și naționale. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa și din România - Religie ortodoxă, clasa a 

XII-a 

 

Definirea cerinței: 

Monumentele artei religioase au rolul de a descoperi frumusețea divină spre care tindem. 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă  și vei descoperi informații importante 

despre elemente de artă și arhitectura creștină: 

 

Grupul de elemente:  
1. Cerinta: Către sfârșitul secolului _________ s-au construit primele biserici crestine. 

Soluția: al II lea 
2. Cerinta:  În perioada persecutiilor  crestinii se adunau in _________ . 

Soluția: Catacombe 
3. Cerinta:  După Edictul de la _________ bisericile creștine aveau planul basilical 

Soluția: Milan 
4. Cerinta:  Primele elemente ale artei_________ erau forumurile ; arcurile de triumf , 

columnele și localurile de judecatorie numite basilici. 

Soluția:  Romane. 

5. Cerinta: Arta_________ are un pronuntat caracter  religios. 

Soluția: Bizantina 
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6. Cerinta:  Arta bizantina are un pronuntat caracter _________având ca scop punerea laturii 

spirituale înaintea celei materiale . 
Soluția:  Mistico-simbolic 

7. Cerinta:  Planul bisericii creștine este sub forma de_________ 

Soluția: Cruce . 

8. Cerinta:  Stilul  _________ a fost primul atât în Răsărit cât și în Apus. 
Soluția:  Basilical 

9. Cerinta:   Constitutiile apostolice prevad ca altarul unei biserici să fie construit 

spre_________ 
Soluția:  Răsărit  
 

Feedback 

Foarte bine! Ai reușit!  

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem notificare și soluția. Elevul caută cuvântul/ sintagma care 

răspunde la întrebarea sau indiciul dat. Literele din cuvânt își vor găsi locul automat după ce se dă 

click pe câte o literă. Alegerea greșit a unei litere este urmată de căderea unei petale a florii ce se 

află afișată în imagine. Un exercițiu poate cuprinde mai multe întrebări sau indicii, deci mai multe 

cuvinte de identificat. Când numărul de greșeli depășește numărul petalelor florii, floarea se 

ofilește. La sfârșit 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=pbwrwumvk21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pbwrwumvk21 
 

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