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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: 
Completează propozițiile lacunare și amintește-ți,  pe baza informațiilor primite de la profesor, 

semnificația spirituală și valoarea artistică a monumentele de artă: 

 

Textul cu spații goale: 
 

„ ----------(secolele VIII-IX) aduce o perioadă de decadență a artei 

religioase răsăritene în general (compensată în parte prin înflorirea artei profane și 

oficiale). Abia după stingerea iconoclasmului, care reprezintă o victorie nu numai 

a Ortodoxiei, ci și a tradițiilor artistice ale elenismului împotriva influențelor 

orientale invadatoare, începe o a doua perioadă de înflorire a artei ------- care ține 

pană în sec. XII. 

         Stilul bizantin, eliberat de influentele străine, evoluează acum după geniul 

său propriu. Bisericile din acest secol reprezintă în arhitectura stilul bizantin pur, 

în maxima lui dezvoltare. Se construiesc biserici de dimensiuni mai ---------. 

Planul cel mai obișnuit rămâne acela al crucii------- înscrise într-un pătrat, dar 

brațul răsăritean se lungește, spre a oferi un spațiu mai mare-------- principale 

https://www.crestinortodox.ro/arta-bizantina-sec-iv-viii/67285-influenta-artei-bizantine-in-europa-occidentala
https://www.crestinortodox.ro/arhitectura-bisericeasca/70709-stilul-bizantin-in-timpul-imparatului-iustinian
https://www.crestinortodox.ro/arhitectura-bisericeasca/70711-stilul-bizantin-dupa-cruciade
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(biserica «Theotokos» din Salonic), alături de care se construiesc abside mai mici 

(absidiole).  

         Planul inițial al crucii grecești evoluează astfel spre cel al crucii latine (cu 

brațul vertical mai lung). Se răspândește și planul--------- (mai ales la bisericile 

atonite, din sec. XI înainte). La fațadă apar--------- mari. Stâlpii masivi din interior 

se împuținează și se înlocuiesc cu------------, dând mai multa lumina si spațiu 

interiorului. Dintre monumentele reprezentative ale arhitecturii bizantine din 

aceasta perioada, cea mai celebra a fost la vremea ei Nea (basiliki) (Biserica 

Noua) din Constantinopol, zidita de---------, ca o replica a Sfintei Sofia.” 

 

Soluția: 
 Criza iconoclastă; bizantine, mici; grecești, absidei, treflat, arcade, coloane subțiri, împăratul 

Vasile Macedon 

 

Feedback 
Minunat, ți-ai consolidat cunoștințele despre monumentele de artă religioasa și despre apariția 

lăcașurilor de cult ! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tipul „Text spații goale”. 

Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc. 

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=p1ovoz71k21 

Fullscreen: https://learningapps.org/watch?v=p1ovoz71k21 

  

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

 

1 Imagine 1 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/20131202_Istanbul_045.jpg/19

20px-20131202_Istanbul_045.jpg , 31.10.2020, 19:43 

 

 

 

https://www.crestinortodox.ro/arhitectura-bisericeasca/70718-monumente-reprezentative-ale-renasterii
https://www.crestinortodox.ro/arta-bizantina-sec-iv-viii/67285-influenta-artei-bizantine-in-europa-occidentala
https://learningapps.org/display?v=p1ovoz71k21
https://learningapps.org/watch?v=p1ovoz71k21
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/20131202_Istanbul_045.jpg/1920px-20131202_Istanbul_045.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/20131202_Istanbul_045.jpg/1920px-20131202_Istanbul_045.jpg

