
Proiect de lectie 

Disciplina: Religie-Cultul ortodox 

Unitatea  de invatamant: Scoala Gimnaziala „Avram Iancu”, Dej 

Profesor:Silasi Adina  

Clasa: a V-a 

Subiectul lecţiei: Domnitori la hotarele Dejului 

Tipul lecţiei: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 

Unitatea de invatare: A trai impreuna cu ceilalati 

 

COMPETENȚE GENERALE 

CG1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale 

credinței 

Competenţe derivate: 

 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

C1:, Sa dentifice unele personalitati (domnitori, voievozi)  din istoria romanilor care au 

contribuit la pastrarea identitatii nationale in zona Dejului; 

C2: Sa descrie unele evenimente istorice, lacasuri de cult si alte obiective cu caracter istoric si 

religios;; 

C3: Să formuleze învăţăturile morale, desprinse din această lecţie; 

 C4: Sa audieze si sa invete un cantec  patriotic folosind cunostintele dobandite la educatie 

muzicala; 

 

Strategia didactică: 

1. Metode si procedee: conversația, explicația, dezbaterea, exercițiul, jocul didactic; 

2. Mijloace de invatamant: Sfânta Scriptură, fișe de lucru; imagini; platforme educaționale:  

LearningApps; PPT, Youtube, laptop,Jamboard 

3. Forme de organizare:  activitate frontală, individuală. 

 

  .DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 

1.MOMENT   ORGANIZATORIC: 

-Salutul 

- Rugăciunea la intrarea în clasă 

- Notarea absenţelor 

- Pregătirea pentru lecţia nouă 

            - Prezentarea sfântului zilei 

 2.ACTUALIZAREA  CUNOSTINTELOR ANTERIOARE: 

 Se povesteşte pe scurt despre sfântul zilei 

            Reamintirea cunoştinţelor dobândite în lectia anterioara „Respectul, in lumina 

credintei” 



           Profesorul solicita elevilor sa prezinte citatele despre prietenie, respect si onoare gasite 

de ei in diferite surse. Le cere elevilor sa prezinte Dictionarul Cuvintelor de Aur-cuvinte 

reprezentative  avand ca tema respectarea semenilor. 

3.CAPTAREA ATENTIEI: 

           Elevilor li se prezinta informatii despre  unii domnitori si voievozi care au ridicat cetati 

si biserici de piatra in zona Dejului cu ajutorul unei prezentari PPT; 

4.ANUNŢAREA TITLULUI LECŢIEI NOI ŞI PREZENTAREA OBIECTIVELOR: 

 Profesorul anunta tema si prezinta obiectivele lectiei pe intelesul copiilor 

5.COMUNICAREA NOILOR CUNOŞTINŢE: 

 Se prezinta  elevilor un fisier Power Point  cu tema Domnitori la hotarele Dejului 

care cuprinde influenta domnitorilor si voievozilor Stefan cel Mare si Petru Rares in zona 

Dejului precum si alte informatii. 

Fiind binecunoscuta influenta lui Stefan cel Mare in zona Dejului prin construirea 

bisericii cetate de la Vad.nu trebuie sa treaca deloc neobservata cetatea din zona Ciceului, 

zidita de domnitorul Petru Rares pentru apararea hotarelor si intarirea credintei stramosesti. 

Se specifica faptul ca in completarea valorii istorice si religioase pe care domnitorul Petru 

Rares a transmis-o cetatii de la Ciceu- Corabia in anul 2014 se infiinteaza manastirea „Petru 

Rares Voda situata la poalele Cetatii Ciceului.Lacasul de cult ii are drept ocrotitori pe Sfinţii 

Mărturisitori Ardeleni: Cuvioșii Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara, Mucenicul Oprea 

Miclăuș din Săliștea Sibiului și Preoții Mărturisitori şi Mucenici Ioan din Galeş şi Moise 

Măcinic din Sibiel. 

 Ca si un preambul a celor doua cetati in sc al XIII -lea taranii din zona Bobalna  

pregatesc o tabara pe dealul de la Bobalna imprejmuita cu ziduri de piatra pentru apararea 

credintei si valorilor romanesti. Mai tarziu in sec.XX se ridica un momument in cinstea 

eroilor martiri,imbogatind stfel si mai mult arhitectura religioasa si istorica a Dejului prin 

Monumentul de la Bobalna, Biserica Cetate de la Vad, Cetatea Ciceului si Manastirea Petru 

Rares Voda de la  Ciceu -Corabia. 

6.FIXAREA CUNOŞTINŢELOR: 

 Se prezinta elevilor un material pe Jamboard unde s-a aplicat Metoda  - Stiu – Vreau 

sa stiu-Am invatat 

Materialul poate fi consultat aici: 

https://jamboard.google.com/d/13ad347aS9NUjnOckJxI5eD3UNu9T894SXhPvtuXkDE4/viewer?f=0 

7.APRECIEREA, ASOCIEREA, GENERALIZAREA 

  Se recomanda elevilor vizionarea materialului Curiozitati despre Petru Rares- 

https://youtu.be/vdkmm6lpmYU?t=17 si audierea cantecului patriotic-Avem o tara sfanta- 

https://view.livresq.com/view/61881d20dd651b000874725a/#avem_o_%C5%A3ar%C4

%83 

8.ÎNCHEIEREA 

 -Rugăciunea la ieșirea din clasă 

 -Salutul 

 

      

https://youtu.be/vdkmm6lpmYU?t=17

