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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Religie ortodoxă  

Unitatea VII de conținut: Creștinismul și provocările lumii contemporane 

Conținutul învățării: Astrologia și numerologia 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competența specifică vizată: 

1.4. Identificarea diferențelor dintre spiritualitatea creștină și alte religii, concepții și practice 

religioase existente în lumea contemporană. 

 

Activitatea de învățare recomandată: 

o dialogul, dezbaterea privind importanţa şi rolul diferitelor elemente de dogmatică. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Sarcina de învățare 

Pornind de la cuvintele Sfântului Chiril al Ierusalimului: Cunoaște că sufletul tău este liber. Are 

putere să facă ce voiește. În adevăr, nu păcătuiești potrivit zodiei în care te-ai născut… Pentru ce 

eviți să-ți mărturisești viciile tale și dai vina pe stele nevinovate?, completează cu informația 

corectă spațiile libere din următorul text și vei înțelege diferența dintre spiritualitatea creștină și 

astrologie și numerologie: 

 

Textul cu spații goale: 

Gruparea de sisteme, tradiții și credințe conform cărora anumite momente din 

viața omului, a lumii în general, depind de influența exercitată de mersul și poziția 

stelelor pe cer la un moment dat se numește ________________. Astrologia se 

vrea o știință, dar este una falsă, neavând nici pe departe caracter științific, precum 

astronomia. Punerea în practică a astrologiei se face prin _____________. El 

susține că fiecare zi se află în stăpânirea unei planete care influențează viața celor 

născuți în acea zi. Conform horoscopului, omul nu este decât o marionetă a 

aștrilor, a ________________. Dovezi ale netemeiniciei horoscopului sunt 

neîmplinirea lui, multitudinea de data ___________ cu preziceri diferite, 

absurditatea că, tuturor oamenilor născuți în aceeași zi, din toate timpurile și 

spațiile, li s-au întâmplat exact aceleași lucruri. În concepția astrologilor se ignoră 

faptul că ________________ nu contează, ci educația și _______________ a 

fiecărui om. Credința potrivit căreia studiul numerelor este o modalitate din care 

se pot afla cu certitudine aptitudinile și caracterul unei persoane se 

numește _______________. „Experții” în numerologie folosesc numerele pentru    

a-i arăta omului că acestea îi coordonează toate hotărârile în viață. În realitate, 

nimeni nu are puterea de a cunoaște viitorul, decât numai _______________. 

Omul a fost creat de Dumnezeu cu ______________, putând deci să aleagă între a 
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face binele sau a săvârși răul. Credința în astrologie și numerologie 

este _______________, o încălcare a poruncii I, iar astrologii și numerologii 

sunt _______  ____________ despre care ne atenționează Mântuitorul să ne 

ferim. 

 

Soluția 

astrologie, horoscop, destinului, zodiace, data nașterii, libera voință, numerologie, Dumnezeu, 

liberul arbitru, idolatrie, falșii profeți. 

 

Feedback 

Super, totul e rezolvat corect!  

Ai descoperit că Dumnezeu l-a creat pe om cu rațiune, voință proprie și libertatea de a alege, iar 

astrele și numerele nu pot coordona hotărârile omului. 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip Text spații goale. 

Dând click pe spațiul lacunar se va deschide o listă de cuvinte/sintagme din care elevul alege o 

variantă. La sfârșitul exercițiului variantele corecte se înverzesc, iar cele incorecte se înroșesc.  

Elevul primește feedback sub forma unei aprecieri. 

 

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=pjvtz6g6a21 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pzu9ed27a21 

 

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

 

1.  Antet - https://www.orthphoto.net/photo/201508/91824.jpg, accesat la 21.04.2021, ora 

19:30; 

2. Imagine 1 - 

https://i.pinimg.com/originals/41/34/a3/4134a3f7dd78476e5a41999df8c3f33c.jpg, 

accesat la 21.04.2021, ora 19:45. 
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