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INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 
Instituţie acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008. 

Bucureşti, B-dul. Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946, 

Tel. 021. 4341623; Fax. 021. 4347515; secretariat@itpbucuresti.ro;  www.itpbucuresti.ro 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PENTICOSTALĂ 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE  

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii TEOLOGIE PASTORALĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Omiletică şi catehetică 3 2.2. Cod disciplină TP3104 

2.3. Titularul activităţii de curs - 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de studiu 3 2.6. Semestrul 5 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul disciplinei 

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămâna 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţământ 
28 din care: 3.5. curs 14 

 

3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutorat 10 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Studiul Noului Testament 1; Studiul Noului Testament 2; 

Studiul Noului Testament 3; Studiul Noului Testament 4; 

Studiul Vechiului Testament 1; Studiul Vechiului Testament 2; 

Omiletica și catehetica 1; Omiletica și catehetica 2 

4.2. de competenţe 
-exegeza biblică; alcătuirea catehezei expozitive 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului -  IOC 

- OC1-2 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C2.5 Elaborarea şi susţinerea publică a unor opere aparţinând genului predicatorial şi 

celui catehetic, cu respectarea fidelă a normelor exegetice şi hermenutice 

C4.2 Adaptarea stilului de comunicare şi strategiilor pastorale, în funcţie de 

categoriile de credincioşi 

Competenţe transversale CT1 Aplică strategii de muncă riguroase, eficiente şi responsabile, de punctualitate şi 

conştiinciozitate misionară, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, 

religios-morale şi canonice ale Bisericii Penticostale din România; 

CT2 Aplică tehnici de muncă eficiente în echipe multidisciplinare, pe diverse paliere 

ierarhice, respectând principii de credinţă creștină penticostală; 

CT3 Formulează strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin 

actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea noilor tehnologii informatice şi prin 

utilizarea limbilor moderne. 

 

7. Obiectivele disciplinei(reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Să fie capabili să expună cateheze biblice tematice într-o manieră clară, cu 

o argumentaţie riguroasă, urmărind un scop precis. 

7.2 Obiectivele specifice  Să cunoască principiile retorice pentru o comunicare eficientă în 

public. 

 Să organizeze un plan de catehizare tematică a Bisericii locale. 

 Să alcătuiască și să susțină cateheze biblice tematice. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Importanța catehezei tematice în viața bisericii 

 Vor fi prezentate cuprinsul, obiectivele şi bibliografia 

cursului 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

2. Definiţia catehezei tematice. Catehizarea Bisericii – misiunea 

fundamentală a slujirii pastorale 

 Se vor prezenta argumente biblice şi teologice pentru 

importanţa catehizării tematice a bisericii locale. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

3. Alcătuirea catehezei tematice (1) 

 Se vor prezenta criterii și metode de organizare a activității 

catehetice în biserica locală. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

4. Alcătuirea catehezei tematice (2) 

 Se vor alcătui planuri de cateheze biblice tematice 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

5. Alcătuirea lecției catehetice tematice (1) 

 Se vor prezenta metode de alcătuire a unei lecții catehetice 

dintr-o cateheză tematică. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

6. Alcătuirea lecției catehetice tematice (2) 

 Va fi alcătuită o lecție catehetică tematică din planul unei 

cateheze tematice lucrat anterior. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

7. Relaţia dintre viziunea Bisericii şi catehizarea tematică 

 Se va dovedi faptul că formularea clară a unei declaraţii de 

misiune şi a unor obiective pe termen scurt şi mediu ale 

bisericii locale duce la o mai bună organizarea a activităţii 

catehetice.. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 
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8. Alcătuirea planului de catehizare a bisericii locale în funcție de 

viziunea asumată de aceasta 

 Se va prezenta viziunea asumată de o anumită biserică 

locală, apoi va fi alcătuit un plan de cateheză tematică, din 

perspectiva viziunii. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

9. Plan de catehizarea morală 

 Se va prezenta viziunea asumată de o anumită biserică 

locală, apoi va fi alcătuit un plan de cateheză tematic-

morală, din perspectiva viziunii. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

10. Plan de catehizare doctrinară 

 Se va prezenta viziunea asumată de o anumită biserică 

locală, apoi va fi alcătuit un plan de cateheză tematic-

doctrinară, din perspectiva viziunii. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

11. Cateheza prebaptismală (1) 

 Va fi demonstrată necesitatea catehezei prebaptismale în 

viața comunității. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

12. Cateheza prebaptismală (2) 

 Va fi alcătuit un plan de cateheză prebaptismală și se vor 

prezenta materialele aflate la dispoziția catehetului 

penticostal. 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

13. Colaborarea slujitorilor locali în vederea catehizării Bisericii locale 

 Se vor discuta strategii de colaborare între slujitorii 

bisericii locale 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

14. Expunerea,spre exemplificare, a unor planurilor de catehizare 

tematică ale unor biserici din ţară şi străinătate 

Prelegere, discuţii 1 oră fizică 

8.2. Seminar   

1. ÎNVĂȚĂTURA BIBLICĂ DESPRE CREAȚIE. I. Îngerii Cateheză 1 oră fizică 

2. I.1. Natura îngerilor Cateheză 1 oră fizică 

3. I.2. Căderea îngerilor Cateheză 1 oră fizică 

4. I.3. Lucrarea îngerilor Cateheză 1 oră fizică 

5. II. Omul. II.1. Crearea omului după chipul și asemănarea lui 

Dumnezeu 

Cateheză 1 oră fizică 

6. II.2. Căderea omului în păcat. Istoricitatea și natura căderii Cateheză 1 oră fizică 

7. II.2. Căderea omului în păcat. Consecințele căderii omului în păcat Cateheză 1 oră fizică 

8. ÎNVĂȚĂTURA BIBLICĂ DESPRE MÂNTUIRE. I. Păcatul Cateheză 1 oră fizică 

9. II. Ispășirea Cateheză 1 oră fizică 

10. III. Chemarea la mântuire Cateheză 1 oră fizică 

11. IV. Întoarcerea la Dumnezeu Cateheză 1 oră fizică 

12. V. Îndreptățirea Cateheză 1 oră fizică 

13. VI. Unirea credinciosului cu Hristos Cateheză 1 oră fizică 

14. VII. Sfințirea Cateheză 1 oră fizică 

8.3.  Bibliografie 

1. Chapell, Bryan, Predicarea hristocentrică, Oradea, Făclia, 2008. 

2. Olford, Stephen; Olford David, Predicarea expozitivă, Oradea, Editura Institutului Biblic Emanuel, 2000. 

3. Robinson, Haddon, Arta comunicării adevărului biblic, Cluj-Napoca, Logos, 1998. 

4. Spurgeon, Charles Haddon, Sfaturi pentru predicatori, Bucureşti, Stephanus, 1998. 

5. Stott, John, Puterea predicării, Cluj-Napoca, Logos, 2004. 

6. Sunukjian, Donald, Invitaţie la predicare biblică, trad. Radu Oprea, Bucureşti, Liga Bibliei, 2011. 

7. Terinte, Ciprian, Curs de homiletică şi catehetică, ITP, 2013-2014. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Capacitatea de a alcătui cateheze biblice tematice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Test de verificare - 

- Susţinerea predicii 100% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs -  

- Activitate la seminar Teste periodice - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Alcătuirea unui discurs după un plan dinainte stabilit, incluzând adevăruri revelate în textele sacre 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

……………..………….  ……………..………….               …………………………. 

 

 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

   ……………..………….    …………………… 

 

 


