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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa:a XI-a 

Disciplina:  Religie ortodoxă 

Unitatea V de conținut: Religiile lumii 

Conținutul învățării: Creștinismul - Uniația. Școala ardeleană 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.2. Analiza comparativă a marilor religii ale lumii, pornind de la un set de criterii caracteristici 

definitorii, arie de răspândire, doctrină, adepţi, importanţă în istoria omenirii, etc. 

 

Activități de învățare recomandate: 

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

predare-învăţare pentru ilustrarea Uniației și Școlii Ardelene, pentru căutarea de informaţii, 

pentru documentarea pe tema dată. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina învățării 

Dacă Uniația a fost o modalitate  practicată de Biserica Romano - Catolică, prin care urmărea 

atragerea creştinilor de alte confesiuni, Școala Ardeleană a fost o mișcare de emancipare politico-

socială a românilor din Transilvania. Completează spațiile libere cu informația corectă  și vei  

descoperi  caracteristici definitorii ale Uniației și Școlii Ardelene: 

 

 

Grupul de elemente:  

1. Notificare: Uniația este o modalitate  practicată de Biserica Romano - Catolică, prin care a 

reuşit atragerea creştinilor de alte __________ la o formă de catolicism. 

Soluția: CONFESIUNI 

2. Notificare: Biserica Unită sau Greco -__________ din Ardeal, a fost întemeiată ca urmare a 

strategie aplicate de papalitatea în diferite spaţii geografice şi în diferite momente ale 

istoriei. 

Soluția: CATOLICĂ 

3. Notificare: Prin Diploma  de la  1691 se recunoştea privilegiile celor patru religii recepte, 

catolică, luterană, calvină şi unitariană şi a celor trei naţiuni acceptate în Transilvania, 

ungurii, saşii şi secuii. 

Soluția: LEOPOLDINĂ 

4. Notificare: Biserica Unită se mai numeşte şi Greco-Catolică. Apelativul greco-catolic se 

referă la faptul că noua Biserică putea păstra în mod formal cultul ____________ 

__________, dar doctrina era integral romano  -________. 

Soluția: BISERICII ORTODOXE; CATOLICĂ 
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5. Notificare: Școala Ardeleană a fost o mişcare a intelectualităţii din Transilvania de la 

sfârşitul secolului XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, apărută ca urmare a excluderii 

__________de la viaţa social-politică. 

Soluția: ROMÂNILOR  

6. Notificare: Şcoala Ardeleană a contribuit atât la emanciparea ___________ şi politică a 

românilor transilvăneni, cât şi a celor de peste munţi.  

Soluția: SPIRITUALĂ  

7. Notificare: Activitatea Şcolii Ardelene a fost îndrumată de operele reprezentanţilor ei de 

seamă, _______Micu, ___________Şincai, ___________ Maior şi Ion Budai - ________. 

Soluția: SAMUIL; GHEORGHE; PETRU; DELEANU 

Feedback 

Felicitări!  

Nu uita, una din realizările Şcolii Ardelene a fost înfiinţarea de numeroase şcoli cu predare în limba 

română! 

 

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.  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=pfaemxmpk21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pfaemxmpk21 

 

1 Antet imagine - https://www.edusoft.ro/wp-content/uploads/2016/01/scoala_ardeleana.jpg 
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