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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea V de conținut: Religiile lumii 

Conținutul învățării: Religii în antichitate: în Grecia și la Roma 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

5.3. Corelarea informațiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura și viața 

socială a lumii antice însușite la alte discipline. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o utilizarea calculatorului și a altor mijloace audio-vizuale pentru  sistematizarea cunoștințelor 

de istorie a religiilor. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina învățării 

Alege răspunsul corect pentru fiecare dintre afirmațiile următoare și vei afla cum încercau grecii și 

romanii din Antichitate să explice crearea lumii, originea lucrurilor sau a zeilor. Pentru completarea 

afirmaţiei se foloseşte o singură sintagmă sau un singur cuvânt, care are legătură cu noţiunile din 

lecţie: 

 

Întrebări 

1. Întrebare: 

Unul dintre cele mai importante izvoare literare ale religiei din Grecia antică a fost: Epopeea 

lui Ghilagameș, Codul lui Hammurabi, Iliada și Odiseea lui Homer, Mitul lui Osiris. 

 Răspuns corect: Iliada și Odiseea lui Homer 

2. Întrebare: 

Cel mai mare templu pentru exercitarea cultului zeilor la grecii antici era: Parthenonul, 

Templul lui Dionysos, Sanctuarul lui Asclepius, Sanctuarul lui Zeus. 

Răspuns corect: Parthenonul 

3. Întrebare: 

În Grecia antică zeii duceau o viață: lipsită de norme morale, plină de virtuți morale, însoțită 

de greutățile omenești. 

Răspuns corect: lipsită de norme morale 

4. Întrebare: 

Zeul suprem al grecilor era considerat: Poseidon, Athena, Zeus, Apollo. 

Răspuns corect: Zeus 

5. Întrebare:  

Religia romană s-a întemeiat pe un panteon divin și pe o mitologie puternic influențată de 

credințele: tracilor, arabilor, grecilor. 
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Răspuns corect: grecilor 

6. Întrebare:  

În primele veacuri creștine, cultul împăraților romani a întâmpinat refuzul creștinilor de a 

aduce jertfă, prima persecuție la adresa acestora fiind declanșată de împăratul: Traian, 

Hadrian, Marcus Aurelius, Nero.  

Răspuns corect: Nero 

 

Feedback 

Felicitări! 

Ți-ai însușit noțiunile despre religiile antice din Grecia și Roma!  

 

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 prezentat Panteonul din Roma. 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 reprezentat de o 

imagine cu Parthenonul din Atena. 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=p11broxrj21 

Fullscreen-Link: https https://learningapps.org/watch?v=p11broxrj21 

 

 

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

1. Antet: Imagine creată 

2. Imagine de introducere – https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/08/02/22/pantheon-

1127025_1280.jpg  accesată  la data 15.12.2020, ora 06.36.  

3. Imagine de fundal - https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/15/08/22/greece-

1594689_1280.jpg  accesată la data 15.12.2020, ora 06.41. 
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