Proiect didactic
DATA:
CLASA: a VIII-a A
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
PROPUNĂTOR: Prof. Savu Dumitru-Mugurel
DISCIPLINA: Religie Ortodoxǎ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Organizarea Bisericii Ortodoxe Române
TITLUL LECŢIEI: Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti
TIPUL DE LECŢIE: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI: - cunoaşterea contextului istoric al întemeierii statelor independente româneşti şi a mitropoliilor româneşti;
- sensibilizarea elevilor pentru a se implica în păstrarea unităţii şi identităţii naţionale, prin slujirea propriului popor, în
cadrul Bisericii Ortodoxe Române;
DURATA: 50’
MEDIUL DE ÎNVĂŢARE: sala de clasă

Competenţe generale
C.G.3. Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente.
Competenţe specifice:
3.2. – Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor şi a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei şi unităţii naţionale.
Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili de a:
C1 → descrie contextul istoric al întemeierii statelor independete româneşti Moldova, Ţara Românească şi Transilvania;
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C2 → explica situaţia istorică a întemeierii mitropoliilor româneşti şi modul cum Biserica a contribuit la păstrarea unităţii şi identităţii
naţionale peste veacuri;
C3 → identifica informaţiile istorico-religioase legate de întemeierea statelor independete româneşti şi a mitropoliilor româneşti;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: Conversaţia; Conversaţia euristică, Explicaţia, Lectura, Argumentarea, Analiza textului, Dezbaterea, Ciorchinele, Metoda
audiovizuală, Exerciţiul moral.
2. Mijloace de învăţământ: literatura religioasă, slide-uri Power Point, harta (slide) laptop, videoproiector, fişe de lucru, mijloace tehnice audio
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi pe grupe.
Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VIII-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2.Temporale: • număr de lecţii: 1
3. Bibliografice:
• *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
• Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
• Muha Camelia, Elena Mocanu, Religie creştin-ortodoxă- caiet pentru elevi- clasa a VIII-a, Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2012.
• Păcurariu, Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 2013.
• Şebu Sebastian, Opriş Monica, Opriş Dorin, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017.
• Turcan, Pr. Prof. Victor, Biserica, Maica Neamului, în Foaia Diecezană, Organul oficial al eparhiei ortodoxe a Caransebeşului, Anul LX, Nr. 40-41,
Caranşebeş, 1945.
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Scenariul didactic
Nr.
Comp. Timp
Etapele lecţiei
crt.
derivate min’

1

Momentul
organizatoric

2.

Pregătirea
pentru lecţia
nouă

3.

Anunţarea
titlului lecţiei
noi şi
prezentarea
competenţelor
derivate

1’

C2
C3

C2

4’

4’

Conţinutul instructiv-educativ
Salutul- Elevii rostesc împreunǎ cu
profesorul troparul Învierii/rugăciunea.
- notează absenţele şi realizează
managementul clasei pentru începerea
activităţii didactice care urmează să se
desfăşoare;
- elevii răspund la salut şi rostesc
împreună cu profesorul troparul Învierii
şi se pregătesc pentru începerea
activităţii didactice;
Pregătirea pentru lecţia nouă, prin
citirea textelor din Anexa 1 şi
prezentarea importanţei legăturii dintre
neam şi Biserică de-a lungul timpului.
Astăzi vom începe o nouă unitate de
învăţare:
Organizarea
Bisericii
Ortodoxe Române.
Poporul român este un popor care s-a
născut creştin. Acesta are nevoie de
organizarea Bisericii sale pentru ca
această să îl conducă spre ţinta finală a
vieţii.
Lecţiile acestui capitol sunt:
1. Semnificaţia întemeierii mitropoliilor
româneşti;
2. Întemeierea Patriarhiei Române;
3. Organizarea actuală a Bisericii
Ortodoxe Române.
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Metode şi
procedee

Mijloace de
învãţãmânt

Conversaţia

Forme de
org.

Evaluare

Activitate
frontalã

Lectura

Literatură
religioasă

Activitate
frontală

Aprecieri
verbale

Explicaţia

slide-uri
Power Point

Activitate
frontalǎ

Aprecieri
verbale

4.

Transmiterea
noilor
cunoştinţe

C1
C2
C3

15’

Astăzi vom vorbi despre Semnificaţia
întemeierii mitropoliilor româneşti.
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili
de a:
C1 → descrie contextul istoric al
întemeierii
statelor
independete
româneşti Moldova, Ţara Românească şi
Transilvania;
C2 → explica situaţia istorică a
întemeierii mitropoliilor româneşti şi
modul cum Biserica a contribuit la
păstrarea unităţii şi identităţii naţionale
peste veacuri;
C3 → identifica informaţiile istoricoreligioase legate de întemeierea statelor
independete româneşti şi a mitropoliilor
româneşti;
Elevii îşi notează în caiete titlul
Profesorul prezintă slide-uri Power Argumentarea
Slide-uri
Point, pe următoarele aspecte:
Explicaţia
Power Point
1 Moldova
Harta (slide)
- 1359- Bogdan ,,descalecă” în Moldova,
înfiinţându-se statul moldovean;
- 1375- începe domnia lui Petru Muşat;
1386întemeierea
Mitropoliei
Moldovei;
- 1400- începutul domniei lui Alexandru
cel Bun;
-26 iulie 1401- mitropolitul Iosifrecunoscut
- 1564- mutarea reşedinţei Mitropoliei
de la Suceava la Iaşi
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Activitate
frontalǎ

Aprecieri
verbale

2. Ţara Românească
- 1330- bătălia de la Posada, unde
voievodul Basarab I a câştigat
independenţa Ţării Româneşti;
- 1359- înfiinţarea Mitropoliei Ţării
Româneşti de către fiul lui Basarab I,
Nicolae Alexandru.
- primul mitropolit este Iachint de
Vicina, înscăunat la Curtea de Argeş;
- Iachint avea titlul de ,,Mitropolit al
Ungrovlahiei şi exarh al plaiurilor”purta de grijă credincioşilor din
Transilvania.
3. Transilvania
- sec. XII- atestarea celei mai vechi
biserici româneşti din Streisângeorgiu,
ctitorită de cneazul Bâlea;
- 1391- Patriarhul Ecumenic pomeneşte
într-un act de ,,arhiereii locali” din
Transilvania;
- jumătatea sec. XV- se atestă prezenţa
ierarhului Ioan de Caffa;
- 1497- este menţionat mitropolitul
Ioanichie într-o diplomă a regelui Matei
Corvin;
- 1701- desfiinţarea mitropoliei;
- 1761- reactivarea ca episcopie;
- 1864- redobândirea titlului de
mitropolie.
Profesorul
aduce
explicaţii
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5.

Fixarea noilor
cunoştinţe

6.

Asocierea şi
generalizarea

7.

Aprecierea
activitãţii
elevilor

8.

Activitatea
suplimentară

C1
C2
C3

C2

12’

5’

1’

C2
2’

suplimentare şi notează pe tablă ceea ce
este mai important. Roagă elevii să
împartă foaia, pentru a face trei coloane,
care vor fi completate cu informaţii
despre
întemeierea
mitropoliilor
româneşti.
Elevii vizionează prezentarea Power
Point şi îşi notează pe caiete informaţiile
pe care profesorul le scoate în evidenţă.
Profesorul împarte grupul de elevi în
şase subgrupe. Fiecare subgrupă trebuie
să-şi aleagă un lider. Aceştia vor primi
un text la prima vedere, din care trebuie
să extragă diferite innformaţii şi să
completeze ciorchinele (Anexe 2).
Timpul de lucru este de 7 minute. După
expirarea timpului, fişele vor fi lipite pe
tablă iar liderii vor citi rezultatele aflate.
Elevii vor audia ,,Cântec de unire” şi vor
viziona mesajele care se desprind din
clip.
Se fac aprecieri generale şi individuale
privind implicarea elevilor în predarea
noilor cunoştinţe.
Vizionaţi documentarul ,,România, la
100 de ani”. Comparaţi realitatea şi
sacrificiul românilor de la unirea
prmelor formaţiuni statale, cu realitatea
istorică a Marii Uniri în anul centenar.
Identificaţi rolul Bisericii în toată
această perioadă.
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Analiza
textului
Ciorchinele
Dezbaterea

Metoda
audiovizuală
Conversaţia
euristică

Explicaţia

Fişǎ de
lucru

Activitate
frontalǎ/
pe grupe

Aprecieri
verbale

Mijloace
tehnice
audio/video

Activitate
frontalǎ

Aprecieri
verbale

Activitate
frontalǎ

Aprecieri
verbale

Activitate
frontalǎ

9.

Încheierea
activitãţii

1’

Solicit elevilor să spunem Troparul
Învierii/rugăciunea.
Salutul!

7

Exerciţiul
moral

Activitate
frontalǎ

Anexa 1
,,Pământul scăldat de apele liniştite ale Dunării şi alintat de zefirul Carpaţilor a fost leagănul care a ocrotit primele zile
ale copilăriei neamului românesc, iar codrii tainici au fost alinătorii necazurilor şi durerilor ce s-au abătut, din plin, asupra
lui. Noi, Românii, putem fi mândrii, că suntem singurul şi cel dintâiu popor născut creştin pe aceste frumoase şi îmbelşugate
meleaguri. De la noi, sămânţa binecuvântată a Evangheliei lui Hristos s-a răspândit şi la popoarele ce s-au aşezat mai târziu
în vecinătatea noastră.
Fiind un popor creştin din naştere este şi natural ca firea românului şi toate formele de manifestare ale sufletului lui să
fie inspirate şi pătrunse adânc de acest duh creştin. Din cele mai vechi timpuri între Biserică şi Neam, începând de la Domnul
ţării şi până la cel mai modest cetăţean, s-a închegat o strânsă şi nedespărţită legătură sufletească. Toate legile şi poruncile
pe care le dădea stăpânirea, erau străbătute de duhul creştin. Acest duh l-a ajutat să treacă prin toate greutăţile şi încercările
ce se abăteau asupra lui” (Pr. Prof. Virgil Turcan, Biserica, Maica Neamului, în Foaia Diacezană, p.1)
,,...Biserica Ortodoxă se identifică cu fiinţa neamului românesc. Nu întâmplător apărându-se în faţa năvălirilor străine,
românii s-au adunat în jurul Bisericii, fapt ce evidenţiază importanţa şi încrederea de care s-a bucurat aceasta...de aceea
românii adevăraţi trebuie să o cinstească precum nişte fii devotaţi şi să o slujească cu credinţă” (Camelia Muha, Religie
creştin-ortodoxă, caiet pentru elevi, p. 47).

8

Anexa 2
Fişa Nr.1

Grupa...

Timp de lucru: 7 minute
,,Unele cronici ruseşti şi acte medievale din secolele XII-XIII atestă faptul că, în ţara care s-a numit mai târziu Moldova, au
existat o serie de cnezate şi voievodate...Adevăratul întemeietor al statului independent Moldova este Bogdan care, în 1359,
însoţit de fii, rude şi apropiaţi, trece din Cuhea Maramureşului în Moldova şi respinge mai multe atacuri ale regelui
Ungariei. Reunind formaţiunile politice preexistente dintre Carpaţi şi Nistru, Bogdan reuşeşte să întemeieze statul
independent Moldova. După el a urmat Laţcu Vodă, fiul lui Bogdan, iar apoi Petru Muşat, care a desăvârşit organizarea
politico-administrativă a Moldovei”(Camelia Muha, Religie creştin ortodoxă- caiet pentru elevi, p. 48)
Completaţi ciorchinele, înlocuind cifrele cu răspunsurile corecte: 1. Întemeietor; 2. Numele formaţiunilor politice; 3. de
unde a venit întemeietorul; 4. au mai condus Moldova.

Statul
independent
Moldova

4

1

4

3
2
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Anexa 2
Fişa Nr.2

Grupa...

Timp de lucru: 7 minute
,,Bogdan I a ctitorit biserica Sfântul Nicolae din Rădăuţi, având lângă el o faţa bisericească mai înaltă, adică un arhiereu, care
să slujească la Curte, să hirotonească preoţi, să sfinţească biserici (...) primii ierarhi ortodocşi din statul independent Moldova
şi-au avut reşedinţa la Rădăuţi, având drept catedrală biserica cu hramul Sfântul Nicolae, ctitoria lui Bogdan I. (...) Primul
ierarh atestat documentar este Ioanichie al Rădăuţilor.
Mitropolia Moldovei a luat naştere, cu statut canonic recunoscut de Patriarhia Ecumenică, înainte de septembrie 1386(...)se
presupune că acest eveniment s-a petrecut în timpul domniei lui Petru Muşat şi a păstoririi patriarhului ecumenic Nil.” (Mircea
Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, p. 247)
Completaţi ciorchinele, înlocuind cifrele cu răspunsurile corecte: 1. Ctitoria lui Bogdan I; 2. Localitatea reşedinţă a ierarhilor;
3. Primul ierarh recunoscut documentar; 4. Domnul sub care a luat naştere Mitropolia.

Mitropolia Moldovei
4

1

3

2
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Anexa 2
Fişa Nr.3

Grupa...

Timp de lucru: 7 minute
,,În diploma dată cavalerilor ioaniţi din anul 1247, erau menţionate anumite formaţiuni politice- cnezate şi voievodate- în
teritoriul cuprins între Carpaţii Meridionali şi Dunăre, dar şi existenţa unor biserici, episcopi şi arhiepiscopi. Astfel, pe lângă
voievozii şi cnejii Litovoi, Ioan, Farcaş şi Seneslau trebuia să activeze şi câte un ierarh.(...) În 1324 exista un singur stat, iar din
secolul XIII este amintit un conducător, în persoana lui Basarab I Întemeietorul, fiul lui Tihomir, cunoscut de tradiţia populară
sub numele de Negru Vodă. În 1330, prin lupta pe care a avut-o cu regele Ungariei, Carol Robert de Anjou (probabil între
Câmpulung şi Bran), Basarab a reuşit să înlăturie pentru totdeauna pretenţiile de suzeranitate ungară şi să desăvârşească
independenţa Ţării Româneşti. Lupta este relatată în aşa-numita ,,Cronică pictată de la Viena”.(...) Scaunul domnesc a fost
ocupat, din 1352 până în 1364, de filul său Nicolae Alexandru.”(Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, p.
231).
Completaţi ciorchinele, înlocuind cifrele cu răspunsurile corecte: 1. Document de atestare a cnezatelor şi voievodatelor; 2.
Voievozi şi cneji; 3. Conducătorul întemeietor- 3.1 alt nume; 3.2 bătălie celebră dintre munţi; 3.3 regele învins; 3.4 locul relatării
luptei ; 4. Urmaşul la domnie al întemeietorului.
1

Ţara
Românească
4

2

2

3

2
3.4

3.3

3.2

3.1

2
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Anexa 2
Fişa Nr.4

Grupa...

Timp de lucru: 7 minute
,,Paralel cu unificarea politică a vechilor formaţiuni cneziale şi voievodale, a avut loc unificarea organizaţiei bisericeşti, adică
în locul mai multor episcopi existenţi pe lângă fiecare cneaz sau voievod, va fi fost ales un singur ierarh, cu titlul onorific de
mitropolit.(...) În anul 1359 este atestat documentar Iachint, care în 1348 era mitropolit de Vicina, iar peste câţiva ani a fost
transferat la Câmpulung sau Argeş.(...) Recunoaşterea Mitropoliei a obţinut-o Nicolae Alexandru Basarab, în 1359, fiind o
acceptare a unei stări existente, şi nu de crearea a unei noi instituţii. (...) Dacă reşedinţa primilor Basarabi a fost la Câmpulung,
atunci, în mod firesc, trebuie să admitem că şi reşedinţa mitropolitului Iachint şi a prezumtivilor săi predecesori a fost tot în
acest oraş, la biserica zisă a lui Negru Vodă, cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”. (Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, vol. I, pp. 231-234)
Completaţi ciorchinele, înlocuind cifrele cu răspunsurile corecte: 1. Titlul onorific al ierarhului ales; 2. Primul ierarh atestat;
2.1 localitatea de unde provenea; 2.2 localitate unde a fost transferat; 3. Conducătorul care a obţinut recunoaşterea 4. Reşedinţa;
4.1 Denumirea Bisericii; 4.2 Hramul

4.1

1.

4

Mitropolia Ţării
Româneşti
2.1
4.2
3

2
2.2
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Anexa 2
Fişa Nr. 5

Grupa...

Timp de lucru: 7 minute
,,Izvoarele istorice confirmă că în Transilvania, la venirea ungurilor, voievodatele autohtone aveau strânse legături cu Biserica
Răsăritului. Menumorut declara că stăpânul lui este împăratul bizantin (în jurul anului 900), iar Ahtum sprijinea mănăstirea de
călugări greci din Cenad. Aspiraţiile regilor maghiari de a-şi consolida stăpânirea în Transilvania şi de a se extinde peste munţi
s-au însoţit de multe ori cu catolicizarea şi cu acţiuni de prigonire a Ortodoxiei. Spre exemplu, regii Ludovic (sec. XIV) şi
Sigismund (sec. XV) au interzis existenţa în Banat a preoţilor ortodocşi, pe care i-a numit în chip dispreţuitor ,,schismatici”. Ei
au luat ortodocşilor orice drept la proprietate şi la titluri nobiliare pentru a sili pe mulţi români slabi în credinţă să abdice de la
Ortodoxie în favoarea catolicismului” (Camelia Muha, Religie creştin ortodoxă- caiet pentru elevi, p. 48)
Completaţi ciorchinele, înlocuind cifrele cu răspunsurile corecte: 1. Doi conducători locali; 2. Au dorit eliminarea preoţilor
ortodocşi; 2.1 Numele celui care a trăit în sec. XIV; 2.2 Numele celui care a trăit în sec. XV; 3. Aşa au fost numiţi preoţii
ortodocşi 4. Popor care dorea stăpânirea Transilvaniei
1

2

TRANSILVANIA
1

2.1

2.2
4

3
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Anexa 2
Fişa Nr.5

Grupa...

Timp de lucru: 7 minute
,, În ciuda măsurilor de catolicizare, credinţa ortodoxă a rămas neclintită în inima şi în conştiinţa credincioşilor transilvăneni.
Acest lucru este dovedit de numărul impresionant de biserici şi mănăstiri care s-au construit în aceste grele perioade de
încercare: cea mai veche clădire românească păstrată integral este biserica din Streisângeorgiu, ctitorită în sec. al XII-lea de
cneazul Bâlea.
Din secolul al XIV-lea ne-a rămas frumoasa Biserică Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului, Biserica Zlatna. Tot în sec. XIV-XV
s-au zidit binecunoscutele mănăstiri din Peri (Maramureş), Prislop (Haţeg), Rămeţ (Alba) şi multe altele.(...)
Primul ierarh ortodox, cunoscut cu numele, a fost arhiepiscopul Ghelasie, iar printre alţii menţionăm pe ierarhul Ioan de Caffa,
mitropolitul Ioanichie şi arhiepiscopul Daniil. Prima reşedinţă mitropolitană a fost la Feleac, lângă Cluj-Napoca.” (Camelia
Muha, Religie creşin ortodoxă- caiet pentru elevi, p. 48)
Completaţi ciorchinele, înlocuind cifrele cu răspunsurile corecte: 1. Cea mai veche cladire românească; 1.1 secolul ctitoriei
2.Biserică din sec. XIV; 3 Mănăstiri; 3.1; 3.2; 3.3 numele unei mănăstiri; 4 Ierarhi; 4.1,4.2,4.3,4.4 ierarhi ortodocşi 5. Prima
reşedinţa mitropolitană

MITROPOLIA
TRANSILVANIEI

5

4.1

4 Ierarhi

1
1.1

3. Mănăstiri

2

3.1

4.2
4.4

3.3

4.3
14

3.2

