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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: Dialogul între credință și știință  

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. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o exerciţii de identificare a temelor de interes comun între religie și știință. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 
Încă din cele mai vechi timpuri, la toate popoarele şi la toate religiile, a existat preocuparea 

constantă a omului de a-şi cunoaşte originea şi sensul existenţei sale, literatura etnologică şi 

antropologică fiind vastă. S-au formulat în timp mai multe teorii care încearcă să explice acest 

mister atât de complex, omul. Una dintre acestea este teoria evoluţionistă. Completează enunțurile 

următoare cu informația corectă și vei descoperi consecințele aplicării acestei teorii în modelarea 

societății umane: 

 

Descriere 

Grupul de elemente:  
1. Notificare: Evoluționismul este concepția conform căreia __________ este autonom, iar 

dezvoltarea lui are loc printr-un proces istoric evolutiv permanent. 

Noţiune căutare: Universul 

 

2. Notificare:  Conform teoriei evoluţioste, omul este un produs al ___________, al întâmplării. 

Noţiune căutare: hazardului 

 

3. Notificare:  Este fondatorul teoriei referitoare la evoluția speciilor, celebru naturalist britanic.   

Noţiune căutare: Charles Darwin 

 

4. Notificare:  Evoluționismul nu admite implicarea unui Creator, fiind un sistem __________ 

deoarece încearcă  să explice totul fără Dumnezeu. 

Noţiune căutare:  ateist 

 

5. Notificare: Dezvoltarea Universului, a pământului, a ființelor vii are loc printr-un proces 

evolutiv permanent, numit ______________. 
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Noţiune căutare: evoluționism 

 

6. Notificare: Cea mai cunoscută scriere e lui Charles Darwin, apărută în anul 1859, se numește 

„_______________ _____________”. 

Noţiune căutare: Originea speciilor 

 

Feedback 
Ai completat corect şi ai dovedit că ai o cultură generală vastă. Nu uita că omul este creat de 

Dumnezeu, printr-o sinteză între lumea biologică (trupul) şi cea spirituală (sufletul), fiind o făptură 

unică, singura capabilă să îşi înfăptuiască idealurile prin alegerile pe care le face, prin raţiune, 

voinţă şi sentimente, în baza conştiinţei proprii, ca depozitar al legilor morale. 

 

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=pr9rza5o521 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pr9rza5o521 

 

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

 

1.  Antet - https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-

colorbox/public/articol/2012/06/space_space_beauty_023972_.jpg?itok=Rocy9wCe, accesat la 

20.06.2021, ora 21:44. 
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