
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea  Facultatea de Teologie Ortodoxă 

1.3 Departamentul Teologie 

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studii/Calificarea Teoria şi practica formării religioase 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Educaţia religioasă ortodoxă şi cateheza pentru adulţi 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Dr. Pr. Dan Sandu  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf. Dr. Pr. Dan Sandu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi: aplicare liturgică şi etică  

3.7 Total ore studiu individual 119  

3.9 Total ore pe semestru 175 

3. 10 Numărul de credite 7 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Teologie Dogmatică, Teologie Morală şi Spiritualitate, Misiologie şi Ecumenism, Istoria 

Religiilor, Limbi clasice şi moderne 

4.2 de competenţe Abilităţi de lectură, sistematizare, selecţie, prezentare şi argumentare a unor teorii şi învăţături 

de credinţă ortodoxă, spirit irenic, cunoaşterea unei limbi de circulaţie europeană. 
 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului 
Amfiteatru, mijloace audio şi video de predare/învăţare. 

5.2. de desfăŞurare a 
seminarului/laboratorului 

Săli de seminar, echipament de prezentare a lucrărilor cu tehnologie modernă, capelă, 

material vizual. 

 



 

 

                 6. Competenţele specifice acumulate 
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 Exersarea unor funcţii de conducere şi supervizare în contextul activităţilor de muncă şi studio cu 

caracter shimbător  

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea performanţelor proprii şi ale colaboratorilor. 

Soluţionarea unor probleme şi tematici complexe, a activităţilor sau proiectelor profesionale, 

asumând responsabilitateadeciziilor luate în condiţii de lucru şi studio imprevizibile. 

Asumarea responsabilităţii de a contribui la formarea şi dezvoltarea personală a terţilor din domeniu 

de expertiză, precum şi a comunităţilor religioase, şcolare sau academice.  
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Capacitatea de a analiza probleme relevante din punct de vedere academic, professional sau de etica 

cercetării. 

Capacitatea de a aplica propriile cunoştinţe şi abilităţi în domenii noi, cu scopul de a iniţia ori 

prelua noi sarcini şi proiecte. 

Capacitatea de a coimunica extensiv şi independent chestiuni legate de domeniul de expertiză în 

limbaj de specialitate, precum şi într-o limbă de circulaţie internaţională în spaţiul academic.  

Capacitatea de a comunica probleme de nivel academic, analize şi concluzii din domeniul de 

specialitate atât cu specialişti, cât şi cu publicul general 

Capacitatea de a contribui la procesul de gândire inovativă. 
 

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

 

8. Conţinuturi  
8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Mesajul lui Dumnezeu în viaţa omului contemporan: doctrine, 

credinţă, instrucţie, apostolat; 

Expunere, interacţiune, 

exemplificare practică, 

studii de caz cu ajutorul 

modelelor şi materiale 

sudio-video 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot face şi 

cursuri online) 

 

2 ore 

2. Pilda talanţilor şi misiunea creştină: evanghelizarea ca exigenţă 

definitorie a statutului de creştin; 

2 ore 

3. Instituţii care contribuie la formarea religioasă: familia, şcoala, 

parohia; 

1 oră 

4. Principii generale de cateheză: misiune, beneficiari, metode, 

instrumente de cateheză.  

2 ore 

5. Structura orei de cateheză: teme, modele, activităţi paralele 1 oră 
6. Biserica în calitate de instituţie educativă. Structura teandrică şi 

rolul Bisericii ca forum educativ.  

2 ore 

7. Relaţia cler-credincioşi în spaţiul sacru: de la liturghie la diaconia 

socială. 

2 ore 

8. Personalismul teologiei răsăritene, premisă pentru o educaţie 

religioasă interactivă pe termen lung.  

2 ore 

9. Sfânta Scriptură ca sursă a pregătirii catehetice şi religioase: text 

şi limbaj; 

2 ore 

10. Profetismul ca mijloc de educaţie religioasă. Rolul profetic al 

Bisericii.  

2 ore 

11. Legea lui Dumnezeu exprimată în Decalog. O înţelegerea 

contemporană celro 10 porunci.  

2 ore 

12. „Pentru ce ne vorbeşti în pilde?” Aspectul formativ al parabolelor 

Mântuitorului Hristos.  

2 ore 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Expunerea şi argumentarea învăţăturii de credinţă prin comparaţie cu demoninaţiunile creştine 

eterodoxe, dezvoltarea spiritului critic şi dialogal cu scopul facilitării accesului de învăţătura ortodoxă 

a celor de alte credinţe şi etnii.  

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

Deprinderea cunoştinţelor de doctrină creştină ortodoxă pe baza studiului Sfintei Scripturi, a Tradiţiei 

Bisericii şi a Istoriei Dogmelor. Delimitarea prin comparaţie a elementelor de dogmatică ortodoxă faţă 

de interpretările eterodoxe, evaluarea punctelor comune şi diferenţelor. Deprinderea modalităţilor de 

lectură a aparatului critic, sistematizare şi predare a învăţăturii de credinţă prin mijloace moderne, 

adaptarea şi aprofundarea învăţăturilor mântuitoare în context contemporan. Tratarea interdisciplinară 

a subiectelor de teologie dogmatică în relaţie cu alte discipline teologice, cu descoperirile ştiinţei 

moderne din perspectivă interconfesională.  



 

13. Poruncă, precept şi propunere religioasă. Rolul formativ al 

Fericirilor.   

2 ore 

14. Metode catehetice la Sfântul Apostol Pavel;  2 ore 
15. Sfânta Tradiţie: literatura religioasă, imnografia şi iconografia ca 

mijloace de cateheză; 

2 ore 

 

Bibliografie 

- BANCILA, Vasile,  Initierea religioasa a copilului, Bucuresti : Editura Anastasia, 1996.  

- BOLOCAN, Carmen-Maria,  Catehetica si didactica religiei : interferente si deosebiri,  Iasi : Editura Sf. Mina, 

2008.  

- BOLOCAN, Carmen-Maria,  Sfintele Evanghelii : modele pedagogice, Iasi : Editura Fides, 2008.   

- CUCOS, Constantin,  Educatia : dimensiuni culturale si interculturale, Iasi : Polirom, 2000. 

- CUCOS, Constantin, Educatia religioasa continut si forme de realizare,Bucuresti: Edit.did.si ped., 1996.. 

- DIMITRIU-TIRON, Elena,  Dimensiunile educatiei contemporane, Iasi: Institutul European, 2005.  

- JOITA, Elena,  Management educational / Elena Joita ; profesorul-manager : roluri si metodologie, Iasi : 

Polirom, 2000.  

- MAICA MAGDALENA,  Sfaturi pentru o educatie ortodoxa a copiilor de azi, Sibiu : Deisis, 2000..   

- Margareta Nistor. - Bucuresti : Curtea Veche, 2001.  

- NACLAD, Constantin,  Educatia religioasa in cadrul slujirii preotesti, Iasi : Trinitas, 2007.  

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Aprofundarea obiectivelor de curs.  

 

Expunere, material 

bibliografic şi 

vizual, interpelări 

tematice 

(în funcţie de 

scenariul 

epidemiologic se pot 

face şi seminarii 

online) 

 

8 ore 

2. Cultivarea selectivităţii în spaţiul literaturii religioase, a capacităţii de 

sistematizare, folosire şi apărare în spirit irenic a adevărurilor de credinţă. 

Folosirea aparatului critic, prezentare şi argumentare a subiectelor, 

relevanţa lor pentru viaţa creştină azi.  

 

10 ore 

3. Alcătuirea şi prezentarea unor cateheze model, identificarea grupurilor 

ţintă pentru desfăşurarea activităţii de educaţie religioasă şi cateheză, 

identificarea metodelor celor mai potrivite de catehizare, în acord cu 

nivelul cultural şi social al beneficiarilor. 

10 ore 

Bibliografie 

Specifică, potrivit fiecărei tematici de seminar. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Formarea catehumenală  este  exigenţa de milenii a Bisericii, prezentă în toate aspectele vieţii parohiale şi 
sociale. Este fundamentală pentru structurarea, promovarea şi înţelegerea Ortodoxieib intr-un anumit areal 
geografic şi cultural. 

 
 
 



 

10. Evaluare 
 

Tip activitate 
 

10.1 Criterii de evaluare 
 

10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
 
10.4 Curs 

Deprinderea teoretică a cunoştinţelor, 

studiu individual pe o bibliografie 

dată, prezenţa şi interesul faţă de 

materia predată. 

Examen scris şi oral 80% 

 
10.5 Seminar/laborator 

Alcătuirea, prezentarea şi 

argumentarea unei lucrări de seminar 

pe o temă dată; prezenţă, implicare în 

dezvoltarea tematicilor prezentate.  

Notare, apreciere verbală, 

consultarea comunităţii 

studenţeşti. 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Capacitatea de a prezenta şi argumenta învăţătura de credinţă ortodoxă în dialog, într-o limbă străină, de a 

alcătui şi susţine cu argumente teze şi lucrări cu character ştiinţific, cu deschidere inter-creştină şi inter-

culturală, susţinerea unei lucrări de examen cu rezultatul minim 5.00. 

 

 

Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

25.09.2020  

 

 

 

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

01.10.2020 ........................................................... 


