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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ
de TEOLOGIE PENTICOSTALĂ PENTICOSTALĂ
TEOLOGIE
LICENȚĂ
TEOLOGIE PASTORALĂ

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Cod disciplină
Omiletică şi catehetică 1
TP 2104
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul disciplinei O
2
3
E
evaluare (E/C/VP)
(O – obligatorie, Op –
opţională, F –
facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
săptămâna
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

1
14
Ore
5
5
15
3
5
-

33
42
75
3
Studiul Noului Testament 1 și Studiul Noului Testament 2
-

OC1

1

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 predicile într-o manieră clară, cu o argumentaţie
riguroasă, urmărind un scop precis.
7.2 Obiectivele specifice
 Să cunoască trăsăturile spirituale şi profesionale necesare unei
predicări eficiente.
 Să cunoască principiile retorice pentru o comunicare eficientă în
public.
 Să deţină cunoştinţele necesare alcătuirii a trei tipuri de predici:
expozitivă, textuală şi tematică.
 Să deprindă tehnica alcătuirii predicii expozitive.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Prezentarea generală a cursului
 Vor fi prezentate cuprinsul, obiectivele şi
bibliografia cursului
 Se va face o recapitulare a cursului de
Introducere în Omiletică și Catehetică
2. Principiile predicării expozitive
 Se va insista asupra trăsăturile specifice ale
predicii expozitive

3. Importanța predicării expozitive
 Se vor prezenta avantajele acestui mod de

Metode de predare
Prelegere, discuţii

Observaţii
2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

expunere a învăţăturii biblice.

4. Alcătuirea predicii expozitive
 Li se va prezenta studenţilor o metodă de
analizare a textului biblic a cărei finalitate să
fie schiţa unei predici expozitive.
5. Dezvoltarea ideii homiletice
 Vor fi prezentate două modalităţi principale de
structurare şi expunere a predicii expozitive
6. Dezvoltarea diviziunilor
 Vor fi prezentate două modalităţi principale de
dezvoltare a diviziunilor predicii.
7. Ilustrarea în predicarea expozitivă
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 Se va explica de ce și cum trebuie să se
ilustreze predicile
8. Importanța aplicării în predica expozitivă
 Li se va prezenta studenţilor funcțiile aplicării
cât și metoda prin care pot să aplice
adevărurile predicilor expozitive.
9. Introducerea predicii expozitive
 Se vor prezenta modalităţi de încheiere a
predicii expozitive
10. Încheierea predicii expozitive
 Se vor prezenta modalităţi de încheiere a
predicii expozitive
11. Predica seriala
 Vor fi prezentate diferite strategii de
organizare a predicării expozitive în biserica
locală.
12. Predicarea expozitivă cristocentrică
 Se va prezenta o abordare a predicării din
perspectiva rascumpărării.

13. Aspecte retorice ale predicării biblice. Ţinuta si

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

Prelegere, discuţii

2 ore fizice

gesturile predicatorului

14. Aspecte retorice ale predicării biblice. Vocea
predicatorului

8.2. Seminar
1. Discursul omiletic al Apostolului Petru din ziua

Dialog, evaluări
Cincizecimii
Dialog, evaluări
2. Exerciții de tranziție de la ideea exegetică a
textului la ideea omiletică a predicii.
3. Redactarea unei schiţe de predici ale cărei diviziuni Dialog, evaluări
principale să fie dezvoltate prin diviziuni secundare.
Dialog, evaluări, studiu de caz
4. Susţinerea unei predici inductive pe textul din Lc
9.57-62
Dialog, evaluări, studiu de caz
5. Principalele caracteristici al predicării
vechitestamentare
Dialog, evaluări, studiu de caz
6. Principalele caracteristici al predicării
noutestamentare
Dialog, evaluări, studiu de caz
7. Predicarea la John Wesley
Dialog, evaluări, studiu de caz
8. Trăsături retorice ale predicii „Păcătoşi în mâinile
unui Dumnezeu mânios” rostită de Jonathan Edwards
Dialog, evaluări, studiu de caz
9. Folosirea textului sacru în predica „Păcătoşi în
mâinile unui Dumnezeu mânios” rostită de Jonathan
Edwards
Dialog, evaluări, studiu de caz
10. Predicarea lui Haddon Spurgeon
Dialog, evaluări, studiu de caz
11. Predicarea şi teologia
Dialog, evaluări, studiu de caz
12. Tendinţe retorice în predicarea contemporană
Dialog, evaluări, studiu de caz
13. Opinii ale marilor predicatori privind ţinuta şi
gesturile predicatorilor.
Dialog, evaluări, studiu de caz
14. Recapitulare
8.3. Bibliografie
1. Chapell, Bryan, Predicarea hristocentrică, Oradea, Făclia, 2008.

1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
1 oră fizică
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Olford, Stephen; Olford David, Predicarea expozitivă, Oradea, Editura Institutului Biblic Emanuel, 2000.
Robinson, Haddon, Arta comunicării adevărului biblic, Cluj-Napoca, Logos, 1998.
Spurgeon, Charles Haddon, Sfaturi pentru predicatori, Bucureşti, Stephanus, 1998.
Stott, John, Puterea predicării, Cluj-Napoca, Logos, 2004.
Sunukjian, Donald, Invitaţie la predicare biblică, trad. Radu Oprea, Bucureşti, Liga Bibliei, 2011.
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
Însuşirea principiilor retorice şi hermeneutice necesare unei bune comunicări în public a învăţăturii Sfintelor
Scripturi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
25%
75%

Evaluare finală
Test de verificare
Susţinerea predicii
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
10.4 Curs

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

……………..………….

……………..………….

………………………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

……………..………….

……………………
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