
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 

 

 

 

 

 

Curriculum la disciplina 
F.04.O.013 Istoria bisericii Ortodoxe 

 

 

Teologie 22110 

Predicator 341304 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 



2 
 

 

 

  

 

Autor: 

 

Patrinica Vadim preot, profesor Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 

 

 

 

 

Recenzenți: 

 

Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Soroca, Paroh PS IOAN, Episcop de 

Soroca 

Protopopiatul bisericilor din Soroca, Protopop, Protoiereu Nicolae Craveț 

 
 

 

 

 

Adresa Curriculumului în Internet:  

 

Portalul naţional al învăţământului profesional tehnic   

http://www.ipt.md/ro/produse-educationale 

http://www.ipt.md/ro/produse-educationale


3 
 

Cuprins 

I. Preliminarii ............................................................................................................................ 4 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională ........................................ 4 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei ................................................................. 5 

IV. Administrarea disciplinei ..................................................................................................... 5 

V. Unităţile de învăţare ............................................................................................................ 5 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare .................................................... 6 

VII. Studiu individual ghidat de profesor .................................................................................. 6 

VIII. Lucrările de laborator recomandate ................................................................................. 7 

IX. Sugestii metodologice ......................................................................................................... 7 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale ............................................................ 8 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii ......................................... 10 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor ....................................................................... 10 

 

file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454903
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454904
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454905
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454906
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454907
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454908
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454909
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454910
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454911
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454912
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454913
file:///C:/Users/рп/Desktop/F.06.O.017%20Drept%20penal.docx%23_Toc471454914


4 
 

I. Preliminarii 

Disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe se studiază în cadrul curriculumului pentru filiera vocațională, profil 

teologic, specializarea teologie ortodoxă. 

Studierea Istoriei Bisericii Ortodoxe în învățământul teologic preuniversitar se focalizează pe înțelegerea 

specificului şi a funcționalității cunoaşterii de tip istoric în domeniul teologic, cu referiri concrete la 

Biserica Ortodoxă. Această disciplină îşi propune să formeze elevilor competențe, valori şi atitudini în 

acord cu principiile Bisericii Ortodoxe şi cu cerințele societății contemporane.  

Elaborarea curriculumului Istoria Bisericii Ortodoxe a avut în vedere organizarea conținutului  în 

competențe şi conținuturi ale învățării, prezentate distinct pentru fiecare dintre aceste componente. 

Conținuturile sunt organizate tematic, cu respectarea principiilor relevanței, accesibilității şi transmiterii 

sistematizate a cunoştințelor.   

Prezentul curriculum este structurat pe următoarele componente:   

- competențe generale;  

- valori şi atitudini;  

- competețe specifice asociate cu conținuturile;  

- conținuturi ale învățării;  

- sugestii metodologice;  

- recomandări bibliografice pentru lectura suplimentară. 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

Biserica Ortodoxă (cunoscută și ca Biserica Ortodoxă Răsăriteană) este o comunitate de 

credință creștină. Astăzi creștinii ortodocși sunt organizați în biserici ortodoxe autocefale (greacă, rusă, 

română, sârbă, bulgară, albaneză, poloneză etc.), aflate în comuniune liturgică (euharistică) unele cu 

altele. După numărul de credincioși, ortodocșii formează în lume a doua comunitate creștină, 

după Biserica Catolică. 

Bisericile Ortodoxe Răsăritene reunesc astăzi o parte importantă a credincioșilor creștini. Istoric și 

cultural, ele sunt purtătoare ale unei tradiții bogate, dezvoltate de-a lungul a două milenii de viață 

creștină într-o largă zonă geografică. 

Fundamentele teologiei creștine ortodoxe au fost stabilite la primele șapte sinoade ecumenice, ținute 

între secolele al IV-lea și al VIII-lea. Din motive religioase, dar și politice, geografice și culturale, între 

biserica apuseană (romano-catolică) și cea răsăriteană (ortodoxă) s-a produs, gradual, o separare 

oficializată în 1054 , cunoscută sub numele de Marea Schismă. În urma acestui eveniment, atât Biserica 

Ortodoxă, cât și cea Catolică se consideră a fi singura biserică universală și apostolică, ca și deținătoarea 

dreptei credințe. Spre deosebire de biserica Romei, ce pune accentul pe universalitate (catolicitate), cea 

ortodoxă pune accentul pe puritatea credinței, de unde diferența de nume. 

Biserica Ortodoxă (în integralitatea bisericilor locale ce o compun) consideră că are la bază succesiunea 

apostolică neîntreruptă, începută de la apostoli. 

Studiul acestei discipline îi va permite elevului: 

 Conştientizarea raportului de identitate şi diferență între individ şi membrii diferitelor religii şi culte.  

• Valorizarea rolului Bisericii Ortodoxe în trecutul istoric național şi în contemporaneitate.  

• Stimularea interesului pentru cercetare şi pentru studiu istoric.   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Autocefalie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Catolic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ortodoxia_r%C4%83s%C4%83ritean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conciliu_ecumenic
https://ro.wikipedia.org/wiki/1054
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Schism%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Succesiune_apostolic%C4%83_istoric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Succesiune_apostolic%C4%83_istoric%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Apostol
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• Asumarea critică a rolurilor care decurg din apartenența la diferite religii şi culte. 

 

III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 

CS1.  Reprezentarea timpului şi a spațiului în istorie.  

CS2.  Interpretarea surselor istoriei Bisericii Ortodoxe.  

CS3.  Investigarea şi interpretarea faptelor şi a proceselor istoriei Bisericii Ortodoxe.  

CS4.  Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. 

 

 

IV. Administrarea   disciplinei 

Semestrul 

Numărul  de ore 

Modalitate 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică / 
Seminar 

IV 60 15 15 30 Examen 2 

 

V. Unități de învățare 

 Unități de competenţă Unităţi de conţinut 

1. Reprezentarea timpului şi a spațiului în istorie 

UC1. Identificarea unor elemente de datare, în 

diferite surse referitoare la istoria Bisericii 

Ortodoxe 

UC2. Alcătuirea de hărți simple referitoare la 

evenimente şi etape din istoria Bisericii Ortodoxe. 

 

1. Diferite perioade din istoria Bisericii Ortodoxe 

Române – caracteristici generale. 

2. Prezentarea caracteristicilor Bisericii Ortodoxe în 

łara Românească, Moldova şi Transilvania, în 

diferite perioade istorice. 

3. Migrația slavilor. Mărturii arheologice 

 

2. Interpretarea surselor istoriei Bisericii Universale 

UC3. Sintetizarea caracteristicilor creştinismului 

pe teritoriul țării noastre, în diferite perioade 

istorice. 

UC4. Analizarea contextului, a cauzelor şi a 

consecințelor unor evenimente din istoria Bisericii 

Ortodoxe Române. 

1. Organizarea bisericească în ținuturile dunărene până 

la sfârşitul secolului al VI-lea.  

2. Sinoade locale în sudul Dunării.  

3. Teologi din Sciția Minor.  

4. Organizarea bisericească în Dobrogea.  

5. Organizarea bisericească în teritoriile dintre Carpați 

şi Dunăre.  

6. Începuturile Mitropoliei țării Româneşti.  

7. Începuturile Mitropoliei Moldovei.  

8. Biserica ortodoxă din Transilvania.  

9. Biserica ortodoxă din țara Românească şi Moldova în 

secolele al XV-lea şi al XVI-lea.  
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10. Biserica ortodoxă din Transilvania în secolul al XVI-

lea. 

11. Mănăstirile ortodoxe din țara Românească şi 

Moldova în secolul al XIV-lea.  

12. Mănăstirile ortodoxe din țara Românească şi 

Moldova în secolul al XV-lea.  

13. Arta şi cultura bisericească.  

14. Organizarea monahismului în țara noastră.  

15. Mănăstirile din țara Românească şi Moldova în 

secolul al XVI-lea.  

16. Arta şi cultura bisericească.  

17. Tiparul în țara Românească şi Transilvania în secolul 

al XVI-lea.  

18. Diaconul Coresi şi activitatea sa tipografică.  

19. Primele cărți de cult tipărite în țara românească. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de realizat 

Modalități de 

evaluare 

Termen de 

realizare 

1. Reprezentarea timpului şi a spațiului în istorie 

Prezentarea caracteristicilor 

Bisericii Ortodoxe în łara 

Românească, Moldova şi 

Transilvania, în diferite 

perioade istorice. 

 

Axă cronologică 

Alcătuirea de hărți simple 

referitoare la evenimente şi 

etape din istoria Bisericii 

Ortodoxe. 

Prezentarea 

individuală a 

hărții  

Săptămâna 2 

2. Interpretarea surselor istoriei Bisericii Universale 

Nr. 

d/o 
Unitatea de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Seminar 

1.  
Reprezentarea timpului şi a spațiului în 

istorie 
19 5 4 10 

2.  
Interpretarea surselor istoriei Bisericii 

Universale 
31 10 11 20 

TOTAL 60 15 15 30 
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Sinoade locale în sudul 

Dunării.  

 

Comparații 

Compararea de hărți care 

prezintă acelaşi spațiu istoric 

Prezentarea 

datelor obținute Săptămâna 4 

Organizarea bisericească în 

teritoriile dintre Carpați şi 

Dunăre.  

 

Analiză 

Analizarea şi comentarea unor 

materiale documentare şi 

iconografice 

Susținerea 

publică  
Săptămâna 6 

Începuturile Mitropoliei 

Moldovei.  

 

Referat 

Începuturile Mitropoliei 

Moldovei.  

Susținerea 

publică Săptămâna 8 

Biserica ortodoxă din țara 

Românească şi Moldova în 

secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

Axă cronologică 

Biserica ortodoxă din țara 

Românească şi Moldova în 

secolele al XV-lea şi al XVI-lea 

Prezentarea 

datelor obținute 
Săptămâna 10 

Mănăstirile ortodoxe din țara 

Românească şi Moldova 

Schemă 

Enumerarea mănăstirilor 

ortodoxe din Moldova 

Prezentarea 

datelor obținute Săptămâna 12 

Organizarea monahismului în 

țara noastră.  

 

Eseu structurat 

Organizarea monahismului în 

țara noastră 

Susținerea 

publică Săptămâna 14 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 

1. Organizarea monahismului în țara noastră. 

 

IX. Sugestii metodologice 

Curriculumul la disciplina Istoria Bisericească Ortodoxă filiera vocațională, profil teologic, specializarea 

predicător, a urmărit deplasarea accentului de pe conținuturi pe competențe, asigurându-se astfel o 

perspectivă nouă asupra domeniului teologic şi asupra demersului didactic. Competențele specifice au 

fost corelate cu unitățile de conținut, avându-se în vedere posibilitatea ca o competență specifică să 

poată fi realizată prin una sau prin mai multe unități de conținut. Lecțiile de sinteză facilitează egătura 

cu alte obiecte de studiu din aria curriculară „Teologie”. 

 

Conținuturile curriculumului au grade diferite de complexitate. Pentru fiecare temă, profesorii vor 

acorda numărul de ore pe care îl consideră necesar, în funcție de o varietate de factori (nivelul clasei, 

strategiile didactice alese etc.). Un conținut poate fi tratat în una sau mai multe lecții, conform deciziei 

profesorului.  

Ordinea temelor poate fi schimbată în funcție de nevoile concrete ala activității didactice, în măsura în 

care se respectă logica didactică şi logica domeniului.  

Pentru realizarea competențelor specifice, se recomandă utilizarea unor strategii de învățare variate,  

precum:  
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 construirea de axe cronologice, grafice şi tabele sinoptice;  

 compararea de hărți care prezintă acelaşi spațiu istoric;  

 analizarea şi comentarea unor materiale documentare şi iconografice;  

 compararea informațiilor provenite din mai multe tipuri de surse istorice;  

 analizarea diferitelor interpretări referitoare la date, fapte şi evenimente istorice;  

 alcătuirea de biografii şi caracterizări ale unor personaje din istoria bisericii ortodoxe; 

 folosirea de surse istorice pentru analiza diferitelor aspecte ale schimbărilor din 

domeniul istoriei bisericii ortodoxe; 

 discuții în grup privind importanța unor evenimente şi fapte istorice;  

 argumentarea biblică şi patristică; 

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

predare învățare, pentru ilustrarea unor aspecte practice. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Formele de evaluare determinate de perioada de studiu: 

 Evaluare (ascultare) orală: evaluarea curentă care se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii 

de participare intelectuală a studenţilor în cadrul prelegerilor și seminariilor, pregătirea pentru 

seminare, evaluarea lucrului cu literatura recomandată. 

 Evaluare scrisă - elaborare de informaţii suplimentare în cadrul fiecărei teme  (referate, esee, 

scheme, tabele, materiale ilustrative) probe de control, alte lucrări scrise; 

Forma finală de evaluare este examenul scris, care va consta dintr-un test care va  reflecta conținutul 

tematic al cursului. Evaluarea orală va presupune a răspunde la itemi din trei domenii cognitive: 

cunoaștere și înțelegere, aplicare, integrare.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Rezumatul oral • Expune tematica lucrării în cauză. 
• Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 
rezumării. 
• Expunerea orală este concisă și structurată logic. 
• Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 
• Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 din textul inițial. 

2. Rezumatul scris • Expune tematica lucrării în cauză. 
• Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 
rezumării. 
• Textul rezumatului este concis și structurat logic. 
• Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 
• Fidelitatea: înțelegerea esențialului și reproducerea lui, nu trebuie să existe 
contrasens. 
• Coerența: rezumatul are o unitate și un sens evidente, lizibile pentru cei 
care nu cunosc textul sursă. 
• Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea argumentelor sunt clare şi 
evidente. 
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• Respectarea modalităților de enunțare a textului sursă: rezumatul este o 
oglindă micșorată dar fidelă textului sursă. 
• Muncă pertinentă de reformulare: rezumatul nu este un colaj de citate. 
• Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/4 din textul inițial. 
• Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor, 
frazelor, paragrafelor textului. 
• Text formatat citeț, lizibil. plasarea clară în pagină. 

3. Referat  • Corespunderea referatului temei. 
• Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 
• Adecvarea la conținutul surselor primare. 
• Coerența și logica expunerii. 
• Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 
• Gradul de originalitate și de noutate. 
• Nivelul de erudiție. 
• Modul de structurare a lucrării. 
• Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 
• Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare 

4.  Eseu structurat  Completitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la care 
porneşte acesta.  

  Corectitudinea interpretării informaţiilor prin prisma problemei de la care 
porneşte acesta.  

  Claritatea (mesajul bine conturat în jurul unei idei pentru care exista dovezi 
verifi cabile, fără formulări ambigue).  

  Argumentarea (ideile, teoriile sunt susţinute de argumente din bibliografi 
e).  

  Coerenţă logică (ideile au legătură unele cu altele, decurg unele din altele, 
nu se acceptă a se începe cu o idee pe care o dezvoltă elevul şi să fi nalizeze 
argumentarea cu idei care nu au fost prezentate în eseu.  

  Interacţiunea cu materialul bibliografi c (sursele bibliografi ce sunt citate 
corespunzător, argumentele aduse sunt susţinute prin prezentarea 
diferitelor cercetări.  

  Originalitatea, creativitatea, inovaţiile (modul deosebit prin care este 
abordată tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza surselor 
bibliografi ce).  

  Aspectul general al eseului (respectarea normelor stilistice şi gramaticale, 
aranjarea în pagină).  

  Centrarea bibliografi ei eseului pe nu mai puţin de 3-4 titluri reprezentative 
din literatura de specialitate. 

5. Schemă pe 
calculator 

 Redarea esenţei subiectului în cauză.  

  Relevanţa elementelor grafi ce utilizate.  

  Modul de amplasare a elementelor grafice.  

  Creativitatea şi originalitatea.  

  Corectitudinea reprezentării legăturilor (relaţiilor) dintre elemente.  

  Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale elementelor grafi ce 
ale schemei.  

  Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale relaţiilor între 
elementele grafi ce ale schemei. 

 
 
 
 
 
 



10 
 

XI.Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 
 
 

Denumirea modulului Mijloace recomandate 

 Istoria Bisericii ortodoxe - Calculatoare portabile (laptop, notebook); 
- Suport de curs. 

 
 
 
 
 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
d/o 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi consultată 

aceasta 

1. 
Chifăr, Pr. Nicolae, Istoria creştinismului, vol. I-IV, 
Editura Trinitas, Iaşi, 1999-2005. 

https://www.banaterra.eu/bibliote

ca/sites/default/files/jivi_aurel_ist

oria_bisericeasca_universala.pdf  

2. Vicovan, Pr. Ioan, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, vol. I-II, Editura Trinitas, Iaşi, 2002. 

Bibiotecă 

3. Păcurariu, Pr. Prof. Dr. Mircea, Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, manual pentru seminarii 
teologice, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 
1996 

Bibiotecă 

4. http://ortodox.md/file-din-istoria-bisericii-

ortodoxe-din-republica-moldova/  
internet 

5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%
C4%83_din_Moldova_(dezambiguizare)   

internet 

 

 

 

 

https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
https://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/jivi_aurel_istoria_bisericeasca_universala.pdf
http://ortodox.md/file-din-istoria-bisericii-ortodoxe-din-republica-moldova/
http://ortodox.md/file-din-istoria-bisericii-ortodoxe-din-republica-moldova/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_din_Moldova_(dezambiguizare)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_din_Moldova_(dezambiguizare)

