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I. Preliminarii 

Patrologia este ştiinţa despre Sfinţii Părinţi. Ea este o disciplină a teologiei creştine, care se ocupă cu 

studiul sistematic al vieţii, operelor şi învăţăturii Sfinţilor Părinţi şi scriitorilor bisericeşti din primele opt 

veacuri. Este una dintre disciplinele teologiei istorice, fiind strâns legată de Istoria Bisericească, dar 

făcând un capitol separat de ea. Ca urmare, spre a o deosebi de Istoria Bisericească, i s-a dat numele 

de „Patrologie”. Patrologia este, aşadar, o colecţie de biografii, ca parte întregitoare, sau ca ştiinţă 

auxiliară a Istoriei Bisericeşti. 

Pornind de aici, a devenit necesar din punct de vedere metodologicic a se lărgi sfera Patrologiei peste 

întreg domeniul literaturii creştine din timpul Sfinţilor Părinţi, cuprinzând în ea şi pe autorii care nu au 

fost desemnaţi ca Sfinţi Părinţi, dar au fost contemporani cu ei şi au lăsat opere care au îmbogăţit 

literatura bisericească din perioada patristică. Această lărgire a cadrului Patrologiei este necesară, 

fiindcă unii scriitori bisericeşti, deşi nu au putut să se ridice la rangul de Sfânt Părinte, au influenţat 

prin operele lor formarea culturală şi activitatea literară a unor Sfinţi Părinţi  

Patrologia, însă, îi cuprinde mai ales pe toţi martorii învăţăturii ortodoxe din primele opt veacuri, 

tratându-i unitar. Părinţii sunt martorii autorizaţi ai credinţei, aceasta însemnând că scrierile şi viaţa 

lor sunt, în general, de acord cu învăţătura Bisericii.  

Curriculumul de Patrologie 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 

Studiul Patrologiei însă, nu se poate face fără a avea în vedere şi Patristica, fără a expune, aşadar, într-

un mod oricât de sumar, şi doctrina cuprinsă în scrierile Părinţilor şi scriitorilor bisericeşti. În unele 

Patrologii, Patristica ocupă chiar un loc considerabil.  

Având în vedere că învăţătura Părinţilor și scriitorilor bisericeşti a fost tratată încă din Evul Mediu în 

studii speciale, în aşa numita Theologia patristica (parte a Dogmaticii, fiind numită astfel în opoziţie cu 

Theologia scholastica sau Theologia speculativa), iar acum e tratată foarte bine şi în mod sistematic în 

Istoria Dogmelor sau Dogmatica (disciplina teologică dezvoltată din teologia patristică). 

„Patrologia are o valoare şi o importanţă deosebită pentru teologie şi pentru istoria culturii. Ea 

descoperă şi ne pune la îndemână comorile considerabile ale Sfintei Tradiţii, cel de al doilea izvor 

relvelat al credinţei noastre. Patrologia este, prin definiţie, studiul Sfintei Tradiţii. Reactualizarea 

învăţăturii şi vieţii creştine din primele opt veacuri este o doctrină vitală şi continuă a Bisericii. 

Neglijarea acestei datorii înseamnă scoaterea unuia din cei doi plămâni ai credinţei (...) Ea a oferit şi 

oferă materialul principal majorităţii disciplinelor teologice pentru primele opt veacuri ale erei noastre, 

îndeosebi istoriei bisericeşti, istoriei dogmelor, dogmaticii, exegezei, elocinţei sacre, moralei, ascezei, 

cateheticii, liturgicii şi pastoralei. Dreptul bisericesc şi istoria religiilor înseşi primesc serios ajutor din 

partea Patrologiei. Ignorarea acestui rol al Patrologiei faţă de celelalte ştiinţe teologice au dus şi duce 
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la atâtea erori de doctrină şi de orientare spirituală. Patrologia a oferit teologiei nu numai material, ci 

şi primele elemente pentru elaborarea şi organizarea ei ca ştiinţă. Puţine sunt disciplinele teologice 

care contribuie la formarea conştiinţei preoţeşti şi misionare ca Patrologia. Ea ne înfăţişează chipuri de 

preoţi, ierarhi şi misionari cum nu a mai avut Biserica decât rareori, după perioada patristică. Patrologia 

e depozitara unei considerabile comori de ştiinţă şi gândire, care alcătuieşte un titlu de mândrie pentru 

Biserică. Această ştiinţă şi această gândire nu sunt numai elemente structurale ale teologiei creştine, 

ci ele se înscriu ca achiziţii preţioase în registrul de valori ale cugetării filosofice în general. Un lucru 

cert, este faptul că, oricât de mare ar fi fost fenomenul asimilării filosofiei elenice şi oricât de mult s-ar 

fi reuşit să se adapteze părţi din aceasta punctelor de vedere propriu creştinismului, unii dintre cei mai 

mari gânditori patristici au adus contribuţii filosofice deosebit de originale în problemele de ontologie, 

cosmologie şi antropologie. 

Patrologia prezintă această particularitate preţioasă şi anume, ea reprezintă procesul de tranziţie 

dintre două lumi, două civilizaţii şi două literaturi pe care le exprimă: cea antică şi cea medievală. 

Procesul e foarte complex, dar ceea ce se desprinde limpede este, pe de-o parte, faptul că literatura 

patristică, odată cu limbile civilizaţiei păgâne – îndeosebi limba greacă şi latină – moşteneşte şi 

majoritatea formelor tehnice de literatură profane, iar pe de alta, faptul că ea se orientează spre valori 

noi, care-i dau o tematică şi o perspectivă nouă. 

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1 Cunoaşterea aspectelor cele mai importante ale contribuţiei teologice, vieţii, activităţii şi operei 

celor mai importanţi dintre Părinţii Bisericii;  

CS2. Dezvoltarea capacității extragerii conţinutului teologic dintr-o selecţie de texte patristice;  

CS3.Cunoaşterea celor mai semnificative titluri ale literaturii de specialitate (inclusiv în limba română) 

corespunzătoare temelor abordate în cadrul cursului;  

CS4. Descrierea elementelor fundamentale ale  „ Patrologiei”: 

- Abrevieri uzuale folosite în cercetarea patristică;  

- Noțiunea de Părinte bisericesc;  

- Patrologia: istorie, obiect de studiu, domeniu de cercetare, împărțirea materiei, raportul ei cu 

Istoria literaturii creștine și celelalte domenii de cercetare teologice;  

- Istoriografia bisericească, sursă de prim ordin a informațiilor cu privire la Sfinții Părinții și la 

literatura receptată de către Biserică; 

- Raportul textului scripturistic cu cel patristic. Genurile literare patristice;  

- Actualitatea, autoritatea și importanța Sfinților Părinți pentru Biserică, teologia ortodoxă și omul 

de astăzi. 
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IV. Administrarea   modulului 

Semestrul 

Numărul  de ore 

Modalitate 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică / 
Seminar 

VII 120 40 20 60 Examen 4 
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V. Unităţile de învăţare 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

1. Istoricul Patrologiei. Părinții Apostolici 

UC1. Clasificarea Părinților Apostolici.   

UC2. Analizarea simbolului Apostolic. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Patrologia: noțiune, istoric. 

2. Părinții apostolici: reprezentanți, caracteristici ale literaturii scrise 

de Părinții Apostolici, problematica autenticității operelor și 

teologiei lor (lucrări și scriitori pseudo-apostolici). 

3. Simbolul Apostolic. Învățătura celor doisprezece apostoli. 

4. Sf. Clement Romanul și al Smirnei.  

- Sf. Ignatie al Antiohiei. 

- Sf. Policarp. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. Utilizarea adecvată a terminologiei; 
 
 A2. Cunoașterea Părinților apostolici și 
autenticitatea operelor acestora; 
 
A3. Descrierea simbolului Apostolic; 
 
A4. Descrierea învățăturilor celor doisprezece 
apostoli; 
  
  

2. Apologeții creștini 

UC3. Argumentarea rolului Apologeților 
creștini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Părinții apologeți: reprezentanți, caracteristici ale literaturii scrise 

de Părinții Apologeți, problematica autorilor numiți „apologeți” și a 

teologiei lor. 

- Qadratus.  

- Aristide. 

- Ariston de Pella 

- Sf. Iustin Martirul și Filosoful.  

- Miltiade. 

- Apolinarie. 

- Sf. Meliton de Sardes. 

- Sf. Irineu. 

- Sf. Ipolit.  

- Sf. Ciprian. 

  A5. Cunoașterea rolului părinților apologeți; 
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3. Școala alexandrină 

UC4. Analizarea rolului școlii alexandrine. 

 
 
 
 
 

1. Școala alexandrină: (scurtă introducere și prezentare a 

reprezentanților acestei grupe de Părinți, a genurilor literare pe 

care ei le reprezintă și a contribuției lor teologice 

- Panten 

- Clement Alexandrinul 

- Origen 

- Dionisie al Alexandriei 

- Sf. Grigore Taumaturgul 

- Metodiu de Olimp   

A6. Descrierea școlii alexandrine; 

 

 A7. Cunoașterea părinților. 
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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. Istoricul Patrologiei. Părinții Apostolici 40 15 5 20 

2. Apologeții creștini 40 15 5 20 

3. Școala alexandrină 40 10 10 20 

 
Total 120 40 20 60 

 

 

 

       VII.Studiu individual  ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 
Termeni de realizare 

1. Istoricul Patrologiei. Părinții Apostolici  

 

 

 

 

 

Părinții apostolici. 

 

 

 

   Schemă : 

Reprezentanți, caracteristici ale 

literaturii scrise de Părinții 

Apostolici, problematica 

autenticității operelor și teologiei 

lor (lucrări și scriitori pseudo-

apostolici). 

 

 

 

 

Prezentarea 
publică 

 

 

Săptămâna 2-5 

Simbolul Apostolic. 

 
Discurs teologic argumentat Prezentare 

publică 

 

 

 

Săptămâna 6 

Învățătura celor doisprezece 

apostolic. 
Referat Prezentarea 

rezumativă 
Săptămâna 8 

2 Apologeții creștini 

Părinții apologeți. 

  

   Schemă : 

Reprezentanți, caracteristici ale 

literaturii scrise de Părinții 

Apologeți, problematica autorilor 

numiți „apologeți” și a teologiei  

lor. 

 

 

Prezentare 

individuală  
Săptămâna 10 
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3. Școala alexandrină 

Școala alexandrină 

 

 

 

         Proiect de grup 

Scurtă introducere și prezentare a 

reprezentanților acestei grupe de 

Părinți, a genurilor literare pe care 

ei le reprezintă și a contribuției lor 

teologice 

 

Susținerea  

orală  a 

referatului  

 

Săptămâna 11-13 

 
 
VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Învățătura celor doisprezece apostoli. 

 

 

IX.  Sugestii metodologice 

Curriculumul de Patrologie, 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. La absolvirea acestui curs, elevul:  

– va cunoaşte aspectele cele mai importante ale contribuţiei teologice, vieţii, activităţii şi operei celor mai 

importanţi dintre Părinţii Bisericii  

– va avea capacitatea extragerii conţinutului teologic dintr-o selecţie de texte patristice; 

 – va putea să folosească potrivit lexicul teologic fundamental (grecesc, latinesc şi românesc) folosit de 

Sfinţii Părinţi în operele lor;  

– va cunoaşte cele mai semnificative titluri ale literaturii de specialitate (inclusiv în limba română) 

corespunzătoare temelor abordate în cadrul cursului.  

 

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. 

Elevilor li se oferă posibilitatea să aprofundeze, să compare şi să identifice principalele erori sau neajunsuri 

ce se pot manifesta în slujirea sfintelor slujbe.   

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

precum:  

 dezbaterea;  

 studiul de caz;  

 expunerea, analiza, conversaţia, problematizarea. 

 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Formele de evaluare determinate de perioada de studiu: 

– Evaluarea parţială (formativă), cu măsuri de ameliorare, realizată prin aprecierea răspunsurilor orale. 

 – Ealuarea finală (sumativă – cumulativă) realizată prin colocviu şi examen.  

Formva 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.  
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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. 
• 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. 
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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). 

 
 
 
XI.Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 
 

Denumirea modulului Mijloace recomandate 

Patrologie - 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. 
 
 
 
 

Arhid. Voicu C., Patrologie, vol. I, II, Ed. Basilica a 
Patriarhiei Române, București, 2009. 

https://ru.scribd.com/document
/252135402/patrologie-vol-II  

2. 
https://www.teologie.eu/wp-
content/uploads/2016/08/Patrologie-suport-2016.pdf  

internet 

3. Rus R., Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din 

primul mileniu, Ed. Lidia, Bucureşti, 2003. 

https://archive.org/details/Remus
Rus-

DictionarEnciclopedicDeLiteratura
CrestinaDinPrimulMileniu  

4. https://unsufletortodox.wordpress.com/2014/01/26/d

efinitia-obiectul-impartirea-si-importanta-patrologiei/  

internet 

 

 

 

 

https://ru.scribd.com/document/252135402/patrologie-vol-II
https://ru.scribd.com/document/252135402/patrologie-vol-II
https://www.teologie.eu/wp-content/uploads/2016/08/Patrologie-suport-2016.pdf
https://www.teologie.eu/wp-content/uploads/2016/08/Patrologie-suport-2016.pdf
https://archive.org/details/RemusRus-DictionarEnciclopedicDeLiteraturaCrestinaDinPrimulMileniu
https://archive.org/details/RemusRus-DictionarEnciclopedicDeLiteraturaCrestinaDinPrimulMileniu
https://archive.org/details/RemusRus-DictionarEnciclopedicDeLiteraturaCrestinaDinPrimulMileniu
https://archive.org/details/RemusRus-DictionarEnciclopedicDeLiteraturaCrestinaDinPrimulMileniu
https://unsufletortodox.wordpress.com/2014/01/26/definitia-obiectul-impartirea-si-importanta-patrologiei/
https://unsufletortodox.wordpress.com/2014/01/26/definitia-obiectul-impartirea-si-importanta-patrologiei/

