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I. Preliminarii 

Disciplina Teologia morală în învățământul teologic are ca scop familiarizarea elevilor cu principiile 

esențiale ale vieții morale creştine, fundamentate pe Revelația lui Dumnezeu şi pe credința în aceasta. 

Totodată, prezentul curriculum îşi propune să formeze elevilor competențe, valori şi atitudini în acord 

cu cerințele societății contemporane şi cu misiunea Bisericii astăzi. Teologia morală are o evidentă 

finalitate practică, de adaptare şi transformare a vieții prin trăirea în Hristos. 

Elaborarea curriculumului de Teologie morală a avut în vedere stabilirea competențelor şi selectarea 

conținuturilor au fost realizate respectând principiile relevanței, accesibilității şi transmiterii 

sistematizate a cunoştințelor.  

Curricula propune o serie de elemente de noutate, care fac referire la:  

 adaptarea conținuturilor la cerințele contextului plurireligios actual;  

 abordarea unor teme de morală şi etică specifice societății contemporane, cu care tinerii se 

confruntă în viața de zi cu zi;  

 corelarea cunoştințelor de morală creştină cu cele ale dobândite la alte discipline teologice şi 

de cultură generală. 

Curriculumul de Teologie morală este structurată pe următoarele componente:   

• competențe generale;  

• valori şi atitudini promovate, prin învățarea disciplinei;  

• competențe specifice asociate cu conținuturile învățării;  

• lista unităților de conținut;  

• sugestii metodologice; 

 recoandări bibliografice suplimentare. 

 

 

II     Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Teologia morală este partea teologiei care studiază actele umane pentru a le îndrepta spre 

contemplarea plină de iubire a lui Dumnezeu ca fericire adevărată și deplină, spre scopul ultim al 

omului cu ajutorul harului, al virtuților și darurilor Duhului Sfânt, în lumina Revelației și a rațiunii. 

Alături de celelalte discipline şi împreună cu ele, Teologia Morală are ca scop formarea unui anumit 

mod de a gândi şi, mai ales, a unui mod de a fi şi de a trăi în această lume. Morala creştină este teo-

nomă sau, mai precis, hristo-nomă. Criteriul său axiologic nu este o lege morală impersonală, nici un 

sistem de valori bazat pe un acord sau o convenţie socială, ci este o Persoană, Persoana divino-umană 

a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Datorită acestui fapt, noţiunea de morală, în viaţa creştină, este strâns 

legată de noţiunea de teologie. 

Studiul  acestei unități de curs îi v-a dezvolta elevului: 

 Iubirea față de Dumnezeu şi față de aproapele;  

• Dezvoltarea respectului față de cele sfinte; 

• Mărturisirea prin faptă şi cuvânt a credinței creştine ortodoxe; 

• Conştientizarea importanței Sfintei Biserici pentru viața morală personală şi comunitară;   

• Interesul pentru aprofundarea cunoştințelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale; 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Termeni_grece%C8%99ti_referitori_la_iubire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumnezeu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Har
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1.  Exprimarea clară şi cursivă în limbaj teologic specific ortodox.  

CS2. Argumentarea biblică şi patristică a învățăturilor moralei creştine.  

CS3. Aplicarea în context misionar, pastoral şi liturgic a învățăturilor moralei creştine.  

CS4. Realizarea unui dialog pertinent cu bioetica şi cu alte ştiinŃe, printr-o analiză critică a problemelor 

morale cu caracter divergent sau controversat.  

CS5. Evidențierea caracterului personal şi universal al mântuirii creştine. 

 

 

IV. Administrarea   modulului 

Semestrul 

Numărul  de ore 

Modalitate 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică / 
Seminar 

VII 120 30 30 60 Examen 4 
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V. Unităţile de învăţare 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

1. Exprimarea corectă şi cursivă în limbajul teologic specific ortodox 

UC1. Sintetizarea caracteristicilor specifice 
teologiei morale ortodoxe.   

UC2. Utilizarea adecvată a termenilor specifici 

teologiei morale ortodoxe în context misionar. 

UC3. Analizarea Decalogului şi a Fericirilor din 

perspectivă morală. 

UC4. Utilizarea adecvată a termenilor specifici 

moralei creştine în diferite contexte (misionar, 

pastoral, liturgic).  

UC5. Realizarea de comparații între semnificația 

religioasă a unor termeni specifici moralei 

creştine şi semnificația lor în context laic. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Noțiunea, obiectul, definiția şi importanța teologiei morale. 

Raportul teologie şi morală.  

2.  Metodele teologiei morale. Legătura Moralei creştine cu celelalte 

discipline teologice.  

3.  Izvoarele Moralei creştine ca ştiință. Actualizarea principiilor 

morale. 

4. Ordinea morală. Temeiul şi ființa ordinii morale creştine.  

5.  Voința şi actul voluntar în viața de zi cu zi.  

6.  Ordinea morală şi ordinea socială.  

7.  Noțiunea de lege (înțeles general). Noțiunea de lege morală.  

8.  Noțiunea de bine etic şi de bine moral.  

9.  Noțiunea de libertate morală. 

10. Decalogul.  

11.  Fericirile. 

12.  Noțiunea de virtute. Trăsăturile virtuții în antichitate. Specificul 

virtuții în creştinism. Ființa şi unitatea virtuților creştine.  

13.  Virtuțile cardinale.  

14.  Virtuțile teologice. Feluri şi importanță. Raportul cu virtuțile 

cardinal.  

15.  Felurile virtuților. Lucrarea fiecărei virtuți creştine.  

16.  Răul fizic şi răul moral. Noțiunea de păcat.   

17.  Unitatea şi indisolubilitatea familiei. Castitatea conjugală sau 

fidelitatea iubirii statornice. 

 
 
 
 
 
 

 A1. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice  
teologiei morale; 

 
 
A2. Descrierea legăturii dintre Morala creştine 

cu celelalte discipline teologice; 

 

A3. Cunoașterea izvoarelor Moralei creştine ca 

ştiință și a principiilor morale; 

 

A4. Descrierea noțiunilor: bine etic; bine moral; 

libertate morală; decalog; fericire, virtute;  

 

A5. Cunoașterea felurilor virtuților; 

 

A6. Descrierea răului fizic șia răului moral; 

noțiunea de păcat; 

 

A7. Efectuarea  comparațiilor dintre semnificația 

religioasă a unor termeni specifici moralei 

creştine şi semnificația lor în context laic; 
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2. Argumentarea biblică, patristică şi liturgică a moralei creștine 

UC6. Evidențierea necesității argumentării 
biblice, patristice şi liturgice a învățăturii 
dogmatice. 
 
UC7. Argumentarea, din punct de vedere biblic 
şi patristic, a problematicii vieții morale 
contemporane. 
 
UC8. Valorificarea învățăturilor scripturistice şi 
patristice ca izvoare ale teologiei morale. 
 
UC9. Sintetizarea argumentelor scripturistice şi 
patristice referitoare la problemele de bioetică 
studiate. 
 
UC10. Analizarea semnificației creştine a 
păcatului şi a modalităților de vindecare. 
 

1. Legea morală naturală şi legea morală pozitivă.  

2.  Izvoarele Moralei creştine ca ştiință. Actualizarea principiilor 

morale.  

3.  Mărturii scripturistice şi patristice. Responsabilitatea morală.  

4.  Conştiința morală după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiție.  

5.  Consecințele morale ale păcatului originar. Fundamentare 

scripturistică şi patristică.  

6.  Teologia morală şi spiritul moral contemporan.   

7. Noțiunea, obiectul, definiția şi importanța teologiei morale. 

Raportul dintre teologie şi morală.  

8.  Metodele teologiei morale. Legătura Moralei creştine cu celelalte 

discipline teologice.  

9. Izvoarele Moralei creştine ca ştiință. Actualizarea principiilor 

morale. 

10. Învățătura Sfintei Scripturi şi a Sfinților Părinți față de avort şi 

contracepție. Embrionul şi sufletul personal.  

11.  Problematica  şi combaterea eutanasiei şi suicidului în lumina 

Sfintei Scripturi.   

12. Problema sterilității în Sfânta Scriptură şi în gândirea Sfinților 

Părinți.   

13. Noțiunea de păcat. Răul fizic şi răul moral. Originea păcatului şi 

cauzele păcatului. „Războiul nevăzut” ca realitate duhovnicească şi 

conduită morală.  

14.  Etapele dezvoltării păcatului. Relația ascendentă păcat – patimă.  

15. Principalele clasificări didactice ale păcatelor.   

16. Vindecarea prin Sfintele Taine.  

A8. Argumentarea Legii morale naturale şi legii 

morale pozitive; 

 

 A9. Argumentarea, din punct de vedere biblic şi 
patristic, a problematicii vieții morale 
contemporane; 

 

A10. Cunoașterea metodelor teologiei morale. 

Legătura Moralei creştine cu celelalte discipline 

teologice; 

 

A11. Relatarea despre problema sterilității în 

Sfânta Scriptură şi în gândirea Sfinților Părinți; 

 

A12. Descrierea etapelor dezvoltării păcatului. 

Relația ascendentă păcat – patimă.  

 

A13. Cunoașterea principalelor clasificări 

didactice ale păcatelor; 

 

A14. Cunoașterea semnificației creştine a 
păcatului şi a modalităților de vindecare; 
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17.  Postul şi rugăciunea în eficacitatea lor tămăduitoare. Pocăința – 

„cale a Împărăției”. 

3. Aplicarea în context  misionar, pastoral şi liturgic a învățăturilor moralei creştine 

UC11. Identificarea modalităților de aplicare a 

valorilor moralei creştine în diferite contexte de 

viață. 

 
UC12. Evidențierea importanței şi a 
consecințelor atitudinilor morale a creştinilor în 
viața de zi cu zi. 
 
UC13. Analizarea învățăturilor morale din 
perspectivă interconfesională. 
 
UC14. Argumentarea eficacității duhovniceşti a 
aplicării cunoştințelor teoretice în situații 
practice. 
 
UC15. Susținerea importanței aplicării virtuților 
creştine în societatea de astăzi. 
 
UC16. Analizarea modalităților de aplicare a 
virtuților creştine în diferite contexte de viață 
(viața privată, profesie, familie, societate), prin 
raportare la sine, la semeni şi la întreaga 
creație. 
 
 
 

1.  Rolul tineretului în promovarea valorilor creştine: credința, 

nădejdea , dragostea, dreptatea, pacea, libertatea, sfințenia.  

2. Voința şi actul voluntar în viața de zi cu zi.  

3.  Ordinea morală şi ordinea social. 

4.  Noțiunile de conştiință psihologică şi de conştiință morală. Raportul 

cu conştiința religioasă.  

5.  Originea conştiinței morale. Metodele teologiei morale. 

6. Teologia morală şi spiritul moral contemporan.  

7.  Factori etiologici în patologia conştiinței morale - Responsabilitatea 

morală.   

8.  Patologia libertății.  

9.  Voința şi actul voluntar în viața de zi cu zi. 

10. Legea morală.  

11.  Legea pozitivă dumnezeiască.  

12.  Conştiința morală.  

13.  Libertatea voinței şi responsabilitatea morală. 

14. Adorarea adusă lui Dumnezeu  ca teologhisire şi doxologie sau 

participarea omului la Dumnezeire.  

15.  Manifestarea frățietății creştine în societatea de astăzi - Filantropia 

creştină ca „liturghie după liturghie”.  

16.  Credința ca „ştiință” şi ştiința prin credință.  

17.  Vocația familiei astăzi.  

18.  Descoperirea tainicului chip al lui Dumnezeu în fiecare semen. 

Iubirea aproapelui în lumina Vechiului şi a Noului Testament.  

19.  Învățătura creştină despre grija față de propria persoană şi falsul 

A15. Cunoașterea modalităților de aplicare a 

valorilor moralei creştine în diferite contexte de 

viață; 

A16. Descrierea noțiunilor de conştiință 

psihologică şi de conştiință morală. Raportul cu 

conştiința religioasă. 

A17. Descrierea Legii morale, legii pozitiv 

dumnezeești; 

A18. Argumentarea eficacității duhovniceşti a 
aplicării cunoştințelor teoretice în situații 
practice. 

A19. Argumentarea importanței aplicării 

virtuților creştine în societatea de astăzi; 

A20. Relatarea despre descoperirea tainicului 

chip al lui Dumnezeu în fiecare semen; 
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antropocentrism dezumanizant.   

20.  Pecetea creatoare a omului asupra naturii. Creştinul şi creația în 

dimensiunea ei eclezială. 

21. Noțiunea de virtute. Specificul virtuții în creştinism.  Virtuțile 

cardinale. 

22.  Virtuțile teologice. Feluri şi importanță. Raportul cu virtuțile 

cardinale. Felurile virtuților. Lucrarea fiecărei virtuți creştine.  

23.  Iubirea aproapelui în lumina Vechiului şi a Noului Testament.  

Învățătura creştină despre grija față de propria persoană şi falsul 

antropocentrism dezumanizant.   

24.  Creştinul şi creația în dimensiunea ei eclezială. Pecetea creatoare 

a omului asupra naturii.  

25.  Iubirea, egalitatea şi responsabilitatea reciprocă. Unitatea şi 

indisolubilitatea familiei. 

 

A21. Argumentarea rolului iubirii, egalității și 

responsabilității în familie; 

  
 
 
 
 
 

4. Realizarea unui dialog pertinent cu bioetica şi cu alte ştiințe, printr-o analiză critică a problemelor morale cu caracter divergent sau controversat 

UC17. Stabilirea de conexiuni între 
conținuturile studiate la Morala creştină şi cele 
specifice altor discipline (teologice şi socio-
umane). 
 
UC18. Evaluarea implicațiilor morale ale „falsei 
libertăți” în spațiul secularizat European. 

4.1 

1. Metodele teologiei morale. Legătura Moralei creştine cu celelalte 

discipline teologice.   

2.  Legea morală.  

3.  Conştiința morală.  

4.  Teorii filosofice despre conştiința morală şi perspectiva creştină.  

5.  Libertatea voinței şi responsabilitatea morală. 

6. Noțiunea de libertate morală. Mărturii scripturistice şi patristice.   

7.  Responsabilitatea morală. Viața morală  „libertate în duh”.   

8.  Patologia libertății – Jurământul. 

A22. Determinarea corelației dintre Morala 
creștină și celelalte discipline teologice; 

 

A23. Descrierea Patologia libertății – Jurământul; 

 

 

 

 

 

5. Evidențierea caracterului personal şi universal al mântuirii creştine 

UC19. Analizarea modurilor de aplicare a 1. Valoarea morală a actului voluntar. Motivația morală a unei acțiuni.  A24. Descrierea modurilor de aplicare a 
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Revelației dumnezeieşti pentru dobândirea 
mântuirii omului.  
 
UC20. Evidențierea importanței conlucrării 
voinței personale cu Harul divin, pentru viața 
morală. 
 
UC21. Sintetizarea principalelor învățături 
morale despre mântuirea şi îndumnezeirea 
omului. 
 
 

2.  Mărturii scripturistice şi patristice.  Responsabilitatea morală.  

3.  Jurământul –Votul şi felurile lui.  

4. Asumarea legii morale. Raportul dintre obligativitatea legii morale 

şi sfaturile morale. 

5. Mântuirea – scopul vieții morale. Starea euharistică a credincioşilor 

ca pregustare a vieții veşnice.  

6.  Îndumnezeirea – rodul conlucrării libere între om şi Harul Sfântului 

Duh. Înveşnicirea omului prin iubirea infinită a lui Dumnezeu. 

Revelației dumnezeieşti pentru dobândirea 
mântuirii omului;  
 
A25. Argumentarea importanței conlucrării 
voinței personale cu Harul divin, pentru viața 
morală; 
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VI.Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

Nr. 
ord 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucru 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1. 
Exprimarea corectă şi cursivă în limbajul 
teologic specific ortodox. 

30 6 6 15 

2. 
Argumentarea biblică, patristică şi liturgică a 
moralei creștine. 

30 6 6 15 

3. 
Aplicarea în context  misionar, pastoral şi 
liturgic a învățăturilor moralei creştine. 

20 6 6 10 

 
4. 

Realizarea unui dialog pertinent cu bioetica şi 
cu alte ştiințe, printr-o analiză critică a 
problemelor morale cu caracter divergent 
sau controversat. 

20 6 6 10 

5. 
Evidențierea caracterului personal şi 
universal al mântuirii creştine. 

20 6 6 10 

 
Total 120 30 30 60 

 

 

 

       VII.Studiu individual  ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Exprimarea corectă şi cursivă în limbajul teologic specific ortodox. 

 

 

 

 

 

Izvoarele Moralei creştine ca ştiință. 

Actualizarea principiilor morale. 

 

 

 

   Schemă 

 

 

 

Prezentare 
individuală 

 

 

Săptămâna 1 

Voința şi actul voluntar în viața de zi cu zi.  
  Argument oral  

   
Susținere publică 

 

 

 

Săptămâna 1 

Virtuțile teologice. Feluri şi importanță. 

Raportul cu virtuțile cardinal.  

 

  Schemă Prezentare 
individuală 

 

 

Săptămâna 2 

Răul fizic şi răul moral. Noțiunea de păcat.   
Eseu structurat  

 

Prezentare  

scrisă 
Săptămâna 3 

2. Argumentarea biblică, patristică şi liturgică a moralei creștine. 
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Conştiința morală după Sfânta Scriptură şi 

Sfânta Tradiție.  

 

  

   Proiect de grup 

 

 

Prezentare  

orală și scrisă 
Săptămâna 3 

Învățătura Sfintei Scripturi şi a Sfinților 

Părinți față de avort şi contracepție. 

Embrionul şi sufletul personal.  

 

 

 Referat 
Prezentare  

rezumativă 
Săptămâna 4 

Problema sterilității în Sfânta Scriptură şi în 

gândirea Sfinților Părinți.   

 

 Referat  

 

Expunere 

rezumativă 
Săptămâna 5 

Etapele dezvoltării păcatului. Relația 

ascendentă păcat – patimă. 
Schemă 

Prezentarea 

individuală 
Săptămâna 6 

Principalele clasificări didactice ale 

păcatelor.   

 

Schemă 
Prezentarea 

individuală 
Săptămâna 6 

3 Aplicarea în context  misionar, pastoral şi liturgic a învățăturilor moralei creştine. 

Rolul tineretului în promovarea valorilor 

creştine: credința, nădejdea , dragostea, 

dreptatea, pacea, libertatea, sfințenia.  

 

 

 

         Referat: 

„        Susținerea  orală  

a referatului  

 

Săptămâna 7 

Teologia morală şi spiritul moral 

contemporan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriere teologică 

argmentată 

 

 

Prezentare  scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 8 

Vocația familiei astăzi.  

 

 

 

Eseu structurat 

 
Prezentare  

scrisă 
Săptămâna 8 

Creştinul şi creația în dimensiunea ei 

eclezială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect de grup : 

 

Susținerea 

prezentării 
Săptămâna 9 

4. Realizarea unui dialog pertinent cu bioetica şi cu alte ştiințe, printr-o analiză critică a problemelor 

morale cu caracter divergent sau controversat. 

     Legea morală. 

 

 

 

Eseu  

 

      Prezentare 

 scrisă 

 

 

Săptămâna 

10 

Conștiința morală. 

 

 

 

Referat  

 

Prezentare 

scrisă 

Săptămâna 

11 

Responsabilitatea morală. Viața morală  

„libertate în duh”.   

 

Argumentare scrisă  

 
Susținerea  

argumentului 
Săptămâna 

12 

5. Evidențierea caracterului personal şi universal al mântuirii creştine. 
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Jurământul –Votul şi felurile lui. 
Schemă 

Prezentarea 

individuală 
Săptămâna 

12 

Mântuirea – scopul vieții morale. 
Eseu structurat 

Prezentarea 

publică 
Săptămâna 

13 

Îndumnezeirea – rodul conlucrării libere 

între om şi Harul Sfântului Duh. 

Rezumat scris 
Prezentarea 

individuală 
Săptămâna 

14 

 
 
VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Teorii filosofice despre conştiința morală şi perspectiva creştină. 
2. Postul şi rugăciunea în eficacitatea lor tămăduitoare. Pocăința – „cale a Împărăției”. 

 
 
IX.  Sugestii metodologice 

Curriculumul de Teologie Morală, filiera vocațională, profil teologic (cultul ortodox) 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.  

Conținuturile sunt prezentate în mod sistematic, urmărind succesiunea logică tradițională a temelor şi 

corelarea cunoştințelor cu cele asimilate la nivelul la nivelul însușirii celorlalte unități de curs, astfel 

încât să se asigure parcurgerea integrală a marilor teme dogmatice. Temele propuse s-au subsumat 

următoarelor domenii: antropologie, dogma trinitară, hristologie, eclesiologie, soteriologie, 

eshatologie.     

Elementele de noutate ale programei sunt legate de următoarele aspecte:   

 valorificarea unor aspecte de actualitate a temelor, prin evitarea unor tipare de tip scolastic, 

prin reconsiderarea conținuturilor în spirit patristic şi în raport cu necesitățile şi provocările 

ştiințifice contemporane;  

 aprofundarea studiului patristic prin ore destinate lecturii şi interpretării unor fragmente din 

operele marilor Părinți  şi scriitori bisericeşti;  

 reconsiderarea conținuturilor prin eliminarea unor teme care sunt deja studiate la în cadrul 

altor discipline teologice (spiritualitate, dogmatică, formare duhovnicească, liturgică);  

 actualizarea conținuturilor prin referire la problematica teologiei morale a diferitelor 

confesiuni creştine, luându-se în considerare dialogul ecumenic actual, precum şi 

oportunitățile oferite în plan ştiințific;  

 accentuarea conținuturilor care promovează modele, valori şi atitudini dezirabile din punct de 

vedere moral, în acord cu Sfânta Scriptură şi cu Sfânta Tradiție.  

În organizarea şi desfăşurarea demersului didactic sugerăm utilizarea de strategii diverse, care să 

combine metodele clasice, expozitive de predare cu cele de tip euristic, utile în analizarea şi 

valorificarea din punct de vedere moral a textelor biblice sau patristice.  



14 
 

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

precum:  

 dezbaterea privind importanța şi semnificația diferitelor elemente de morală creştină;  

 studiul de caz cu rol de exemplificare a elementelor de morală creştină;  

 problematizarea cu rol de analiză a elementelor de morală creştină în diferite contexte de 

viață;  

 argumentarea biblică şi patristică;  

 utilizarea, în procesul de predare-învățare, a noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace 

audio-vizuale – pentru ilustrarea diferitelor aspecte practice de morală creştină. 

 

 

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. 
• Respectarea modalităților de enunțare a textului sursă: rezumatul este o 
oglindă micșorată dar fidelă textului sursă. 
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• 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. Proiect elaborat • Validitatea proiectului - gradul în care acesta acoperă unitar și coerent, logic 
și argumentat tema propusă. 
• Completitudinea proiectului - felul în care au fost evidențiate conexiunile și 
perspectivele interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile de ordin 
teoretic și practic și maniera în care acestea servesc conținutului științific. 
• Elaborarea și structura proiectului - acuratețea, rigoarea si coerenta 
demersului științific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea 
concluziilor. 
• Calitatea materialului folosit in realizarea proiectului, bogăția și varietatea 
surselor de informare, relevanța și actualitatea acestora, semnificația datelor 
colectate s.a. 
• Creativitatea - gradul de noutate pe care-l aduce proiectul in abordarea 
temei sau în soluționarea problemei. 

5. Eseu structurat • Completitudinea interpretării informațiilor prin prisma problemei de la care 
pornește acesta. 
• Corectitudinea interpretării informațiilor prin prisma problemei de la care 
pornește acesta. 
• Claritatea  (mesajul bine conturat în jurul unei idei pentru care există dovezi 
verificabile). 
• Originalitatea, creativitatea, inovațiile. 
• Aspectul general al eseului (respectarea normelor stilistice și gramaticale, 
aranjarea în pagină). 

6. Argumentare scrisă • Corespunderea formulărilor temei.  
• Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în corespundere cu tezele 
puse în discuţie.  
• Apelarea la propria experienţă în argumentarea tezelor puse în discuţie.  
• Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea normelor literare 
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XI.Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 
 

Denumirea modulului Mijloace recomandate 

Teologia morală - Calculatoare portabile (laptop, notebook); 
- Biblia; 
- Suport de curs. 

 
 
 
 
 

 

XII.Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
Ctr. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată, accesată, 

procurată resursa 1. 
 
 
 
 

Biblia sau Sfânta Scriptură, toate edițiile aprobate de 

Sfîntul Sinod 

 

https://www.bibliaortodoxa
.ro/   

2. 
Bria, Pr. Prof. Dr. Ion, Dicționar de Teologie 
Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a 
Bisericii Ortodoxe Române,  Bucureşti, 1981 

bibliotecă 

3. https://rafturicucartiortodoxe.files.wordpress.com/2

017/10/introducere-in-teologie-morala-lege-si-

iubire.pdf  

 

internet 

4. Popa, Pr. Gheorghe, Introducere în Teologia morală, 

principii generale, Editura Trinitas, Iaşi, 2003.  

 

 

 

 

Bibliotecă 

5. Popa, Pr. Gheorghe, Teologie şi demnitate umană – 

Studii de teologie morală contextuală, Editura 

Trinitas, 2003.  

internet 

6. https://antropologieteologicabiblioteca.wordpress.co

m/2015/09/21/teologia-morala-notiune-si-o-scurta-

istorie-de-pr-isidor-chinez/  

internet 

 

 

 

https://www.bibliaortodoxa.ro/
https://www.bibliaortodoxa.ro/
https://rafturicucartiortodoxe.files.wordpress.com/2017/10/introducere-in-teologie-morala-lege-si-iubire.pdf
https://rafturicucartiortodoxe.files.wordpress.com/2017/10/introducere-in-teologie-morala-lege-si-iubire.pdf
https://rafturicucartiortodoxe.files.wordpress.com/2017/10/introducere-in-teologie-morala-lege-si-iubire.pdf
https://antropologieteologicabiblioteca.wordpress.com/2015/09/21/teologia-morala-notiune-si-o-scurta-istorie-de-pr-isidor-chinez/
https://antropologieteologicabiblioteca.wordpress.com/2015/09/21/teologia-morala-notiune-si-o-scurta-istorie-de-pr-isidor-chinez/
https://antropologieteologicabiblioteca.wordpress.com/2015/09/21/teologia-morala-notiune-si-o-scurta-istorie-de-pr-isidor-chinez/

