
  
MITROPOLIA OLTENIEI 

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

DIN CRAIOVA 

     
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 

DOLJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN VÂLCEA 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN OLT 

 

PLATFORMA PROFESORILOR DE RELIGIE E-RELIGIE.RO 

CRAIOVA 2020 

 

 Autor: Prof. Laurențiu POPOVICI, Școala Gimnazială Gheorghe Tătărăscu, Târgu Jiu, Gorj, 2020 

 
1 1 1 1 

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a XII-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de conţinut VII: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

Conţinutul învățării: Rolul creștinismului în dezvoltarea culturii și civilizației europene  

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

     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. 

 

Activitatea  de învățare recomandată: 

o utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de 

predare-învăţare pentru ilustrarea rolului creștinismului în dezvoltarea culturii și civilizației 

europene. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 
O preocupare de seamă a școlilor creștinismului european a fost știința. Cei care au făcut 

descoperiri științifice au fost oameni ai Bisericii. Completează enunțurile următoare cu informația 

corectă și vei descoperi că urmele lăsate de cultură de-a lungul istoriei se datorează religiei: 

 

Descriere 

Grupul de elemente:  
1. Notificare: Călugărul ____________ a creat solfegiul și portativul. 

 Noţiune căutare: Guido Arezzo 

 

2. Notificare:  Călugărul Alcuin a organizat _________________ Franţei. 

 Noţiune căutare: învățământul 

 

3. Notificare:  Sfântul Chiril este întemeietorul ________________ chirilic.    

 Noţiune căutare: alfabetului  

4. Notificare:  Abatele _______________ a construit prima mașină cu aburi. 

 Noţiune căutare: Suger 

 

5. Notificare: Preotul care a construit primul observator astronomic este Ioan _____________din 

Viena. 

 Noţiune căutare: Meisters  

 

6. Notificare: Călugărul ________ a descoperit metoda instrucției surdo-muților. 

 Noţiune căutare: Pontius 
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7. Notificare: Episcopul __________  a susţinut pentru dată că Pământul e rotund. 

 Noţiune căutare: Vergilius  

 

Feedback 
Ai completat corect şi ai dovedit că ai cunoştinţe vaste. Continuă să ţi le îmbogăţeşti şi nu uita că 

opera de înnobilare morală şi spirituală a omului este cultura, iar progresul omenirii este asigurat 

prin dialogul dintre credinţă şi ştiinţă. 

 

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

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=p3izmj38n21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=p3izmj38n21 

 

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

 

1. Antet - http://indianaohindiana.com/wp-content/uploads/2015/11/medieval-scribe.jpg, 

accesat la 21.06.2021, ora 01:46. 
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