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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE  

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE  

 

Clasa:a XI-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea VII de conținut:Ortodoxie și cultură națională 

Conținutul învățării: Contribuția voievozilor români la formarea și dezvoltarea culturii naționale 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţa specifică vizată: 

5.1.Sintetizarea și prezentarea contribuției voievozilor români la formarea și dezvoltarea culturii 

naționale, utilizând cunoștințe dobândite la diferite discipline. 

 

Activitate de învățare recomandată: 

o utilizarea în mod corect a cunoștințelor dobândite la ora de religie, în prezentarea 

contribuției voievozilor români la formarea și dezvoltarea culturii naționale. 

 

Designul activității de învățare online 

Sarcina de învățare 

Completează enunțurile următoare cu informația corectă  și vei descoperi importanța contribuției 

voievozilor români la dezvoltarea culturii naționale: 

 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Ștefan cel Mare ridica după fiecare _________ câte o biserică sau o mănăstire, 

ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru ajutorul primit. 

Soluția: luptă 

2. Notificare: Constantin Brâncoveanu a ctitorit lăcașe de cult deosebite, creând un nou stil în 

arhitectură, stilul _________. 

Soluția: brâncovenesc 

3. Notificare: Foarte bun _________ , Ștefan cel Mare a manifestat o deosebită grijă față de 

Biserică. 

Soluția: creștin 

4. Notificare: Dând dovadă de un curaj care depășea limitele obișnuitului, Vlad Țepeș a 

contribuit prin acțiunile sale la _________ propriei țări, dar și a civilizației române. 

Soluția: apărarea 

5. Notificare: Pentru meritele sale deosebite și apărarea dreptei _________ cu prețul vieții 

sale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizatpe marele domnitor 

Constantin Brâncoveanu ca sfânt. 

Soluția: credințe 

6. Notificare: „Învățăturile lui Neagoe _________ către fiul său Teodosie” reprezintă una 

dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii vechi românești. 

Soluția: Basarab 

7. Notificare: În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân au fost aduse în țară moaștele Sfintei 

Mucenițe _________ , fiind așezate în Biserica Domnească Sfântul Nicolae din Argeș. 
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Soluția: Filofteia 

 

Feedback 

Felicitări! Ți-ai însușit noțiunile referitoare la contribuția voievozilor români pentru apărarea 

neamului și a credinței creștine! 

 

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=pv5m6p53k21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pv5m6p53k21 

 

 

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

 

1 Antet - 

https://media.bzi.ro/unsafe/1060x600/smart/filters:contrast(3):format(jpeg):blur(1):quality(80)

/http://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2015/06/Manastirea-Voronet.jpg , 02.02.2021, ora 

20:21. 
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