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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XII-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 Prezentarea trăsăturilor esențiale , a simbolurilor cognitive  și morale din frumosul artistic 

religios atemporal; 

o Recunoașterea monumentelor de artă religioasă  din România și Europa și apartenența 

acestora la stilurile arhitecturale corespunzătoare. 

 

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: 
Arta creștină este puternic impregnată de elementul religios și face legătura între lumea materială și 

cea spirituală. Completează în casetele text răspunsurile corespunzătoare după exemplul unui enunț 

lacunar: 

 

Grupul de elemente: 
      Conținut: Para= lângă; eclesia=biserica ; o capela aflata de regula într-o incinta monastica 

Soluția: PARACLIS 

      Conținut: Încăpere între pronaosul și naosul bisericii, în care se găsesc de obicei mormintele 

ctitorilor. 

Soluția: GROPNITA 

      Conținut: . Stil caracterizat prin: Ziduri subțiri înalte sprijinite pe contraforți. Ferestrele sunt 

terminate în arcuri frânte și au ca specific portaluri uriașe, vitralii etc. 

Soluția: GOTIC 

      Conținut: Stil caracterizat prin: masivitate; ziduri sprijinite de contraforți; și ferestre terminate 

în arc rotund 

Soluția: ROMANIC 
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      Conținut: Stil caracterizat prin: plan cruciform; cu acoperiș în forma de bolta arcuita și prezenta 

cupolei centrale  ridicată deasupra naosului în care e pictat Hristos Pantocrator. 

Soluția: BIZANTIN 

Conținut:  Reprezentarea picturala a lui Dumnezeu; Maicii Domnului si Sfinților ; fereastra spre  

Dumnezeu 

Soluția:ICOANA 

Conținut: Locaș ce adăpostește mormintele domnitorilor si ale membrilor familiei sale. 

Soluția: NECROPOLA 

 

Feedback: 
Felicitări!   

Ai răspuns corect la întrebări! 

 

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

Pentru fiecare grup de elemente avem conținut și soluția. Elevul răspunde la întrebări.  Dacă 

răspunsul este corect, căsuța se va înverzi. Dacă răspunsul este incorect, căsuța se va 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: https://learningapps.org/display?v=pgbuodddt21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pgbuodddt21 

 

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

 

1 Imagine 1 - 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/LessayAbbaye3.JPG/660px-

LessayAbbaye3.JPG, 01 11 2020 

 

 

 


