
 

 

FISA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

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

1.2 Facultatea / Departamentul Teologie Ortodoxă 

1.3 Departament Teologie  

1.4 Domeniul de studii Teologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Misiune şi slujire pastorală 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Predicarea Evangheliei în diferite contexte ale slujirii pastorale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Pr. Lect. Dr. Coresciuc Roger 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Pr. Lect. Dr. Coresciuc Roger 

2.4 Anul de studiu   II 

MaM

aster

Maste

r 

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 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii Şi eseuri 32 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi: practice  

3.7 Total ore studiu individual 94  

3.9 Total ore pe semestru 150 

3. 10 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum x 

4.2 de competenţe x 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului x 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului 

x 

 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
C
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m
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et

en
ţe

 

p
r
o
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si
o
n

a
le

 
1. Evidenţierea importanţei acestei discipline în contextul celorlalte discipline teologice, pentru 

informarea şi formarea studenţilor în vederea misiunii învăţătoreşti şi pastoral-misionară; 

2. Însuşirea cunoştinţelor şi strategiilor pentru predicare în conformitate cu idealul educaţional creştin 

ortodox; 

3. Cultivarea calităţilor intelectuale, morale şi fizice necesare unui bun predicator, adaptate situaţiilor 

pastorale specifice 

4. O bună orientare în bibliografia omiletică, cu prioritate din spaţiul Teologiei Ortodoxe, dar şi din cel 

laic (pedagogie, psihologie, literatură etc.); 
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Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea unui 

mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori 

culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile 

ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / 

angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / 

participarea la propria dezvoltare profesionala) 

  

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

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Formarea deprinderilor necesare catehizării credincioşilor 

7.2 Obiectivele specifice 

- Evidenţierea importanţei disciplinei Omileticii, în contextul celorlalte 

discipline teologice, pentru informarea şi formarea studenţilor în vederea 

misiunii învăţătoreşti; 

- Însuşirea cunoştinţelor şi strategiilor pentru predicare în conformitate cu 

idealul educaţional creştin ortodox; 

- Cultivarea calităţilor intelectuale, morale şi fizice necesare unui bun catehet; 

bună orientare în bibliografia omiletică, cu prioritate din spaţiul Teologiei 

Ortodoxe, dar şi din cel laic (pedagogie, psihologie, literatură etc.). 

 
 

 

8. Conţinuturi 

 

 

8. 1 Curs 

 

Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1.  Predica intergeneraţională : repere, propuneri în 

spaţiul catehetic occidental care privesc subiectul de 

faţă;  

 

Expunerea teoretică, exemplificarea, 

conversaţia, dezbaterea, 

problematizarea, studiul de caz, 

simularea, exerciţiul 

(în funcţie de scenariul 

epidemiologic se pot face şi cursuri 

online) 

 

2 ore  

2. Predica în contextul  problemelor morale ale tinerilor 

de azi (droguri, alcool, libertinaj sexual, adulter, divorţ, 

avort, limbaj vulgar şi argotic, delincvenţă) ;   

 

2 ore  

3. Provocările aduse predicării Evangheliei de 

propunerile şi cercetările Bioeticii (avort, eutanasie, 

eugenie, transplant de organe, inginerie genetică, 

clonare etc.);  

 

2 ore  

4. Structurarea predicării în condiţiile unui auditoriu 

marcat de şomaj, sărăcie, autism civic şi criză 

economică ;  

 

2 ore  

5. Predica în contextul  unei slujiri pastorale cu factori 

predominanţi : boală şi suferinţă ;  

 

2 ore  

6. Predica adresată persoanelor îndoliate, înainte sau după 

săvârşirea slujbei Stâlpilor ;   

 

2 ore  



 

7.   Abordări şi perspective omiletice asupra morţii şi vieţii 

de apoi ;  

 

2 ore  

8. Depresia şi deznădejdea : predicarea milostivirii lui 

Dumnezeu ;  

 

2 ore  

9.  Predici adresate tinerilor înainte de Taina Cununiei ; 

 

2 ore  

10. Predici adresate naşilor înainte de Taina Cununiei ;  

 

2 ore  

11. Predici adresate  tinerilor căsătoriţi aflaţi în prag de 

divorţ ;  

 

2 ore  

12. Predici adresate părinţilor şi a naşilor înainte de Taina 

Botezului ;  

 

2 ore  

13. Limbajul de lemn în predică. Constatări şi propuneri; 2 ore  

14. Semnificaţia educaţională a site-urilor şi blog-urilor 

ortodoxe pentru tineri:mijloace ale predicării Evangheliei în 

contexte diferite . 

 

 

2 ore  

 

Bibliografie: 

- Necula, pr. Constantin, Sarea pământului, vol. I, Tehnopres, Iaşi, 2002; 

- Idem, Catehizarea adulţilor. O necesitate pastorală, în Inter, I, 1-2/2007, pp. 181-192; 

- Idem, Porţile cerului. Cateheze liturgice radio-difuzate, vol. I şi II, Editura Agnos, 2008; 

- Idem, Contribuţia Şcolii teologice din Sibiu la dezvoltarea pedagogiei româneşti, Sibiu,2004; 

- Necula, pr. Constantin, Iosu, pr. Mihai, Tinerii şi ispitele modernismului, Ed. Agnos, Sibiu, 2008; 

- Sfânta Mitropolie a Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, Centrul de formare si consiliere «Sfintii Arhangheli 

Mihail si Gavriil», Tinerii şi Biserica  în zilele noastre. Caiet de lucru pentru preoţi în moderarea 

seminariilor de formare a tinerilor, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2003; 

- SF. SIMEON NOUL TEOLOG, Cateheze. Scrieri II, studiu introductiv şi trad. diac. Ioan I. Ică jr, Editura 

Deisis, Sibiu, 1999 ; vezi şi ediţia a doua – 2003. 

 

 

8. 2 Seminar 

 

Metode de predare 

Observaţii 

(ore şi referinţe 

bibliografice) 

1. Predica intergeneraţională : repere, propuneri în spaţiul 

catehetic occidental care privesc subiectul de faţă. Studiul 

situaţiilor concrete de situaţii care pot genera abordare 

intergeneraţională  

 

Expunerea teoretică, exemplificarea, 

conversaţia, dezbaterea, 

problematizarea, studiul de caz, 

simularea, exerciţiul, 

conversaţia, dezbaterea 

(în funcţie de scenariul epidemiologic 

se pot face şi seminarii online) 

 

2 ore  

2. Predica în contextul  problemelor morale ale tinerilor de azi 

(droguri, alcool, libertinaj sexual, adulter, divorţ, avort, limbaj 

vulgar şi argotic, delincvenţă) ;   

 

2 ore  

3. Provocările aduse predicării Evangheliei de propunerile şi 

cercetările Bioeticii (avort, eutanasie, eugenie, transplant de 

organe, inginerie genetică, clonare etc.);  

 

2 ore  

4. Structurarea predicării în condiţiile unui auditoriu marcat de 

şomaj, sărăcie, autism civic şi criză economică ;  

 

2 ore  

5. Predica şi cateheza în contextul  unei slujiri pastorale cu 

factori predominant : boală şi suferinţă ;  

 

2 ore  

6. Predica adresată persoanelor îndoliate, înainte sau după 

săvârşirea slujbei Stâlpilor ;   

 

2 ore  

7.   Abordări şi perspective omiletice asupra morţii şi vieţii de 

apoi ;  

 

2 ore  

8. Depresia şi deznădejdea : predicarea milostivirii lui 

Dumnezeu ;  

 

2 ore  



 

9.  Predica adresată tinerilor înainte de Taina Cununiei ; 

 

2 ore  

10. Predica adresată naşilor înainte de Taina Cununiei ;  

 

2 ore  
11. Predica adresată tinerilor căsătoriţi aflaţi în prag de divorţ ;  

 

2 ore  

12. Predici adresate părinţilor şi a naşilor înainte de Taina 

Botezului ;  

 

2 ore  

13. Limbajul de lemn în predică. Constatări şi propuneri;   

 

2 ore  
14. Semnificaţiaeducaţională a site-urilor şi blog-urilor 

ortodoxe pentru tineri: mijloace ale predicării Evangheliei 

în contexte diferite  

 

2 ore  

 

Bibliografie: 

- Goţia, Maria, Înnoirea catehezei. Elemente de metodologie, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 1997; 

- Idem, Înnoirea catehezei. Tehnici catehetice bazate pe cuvânt, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 

1998; 

- Grigoraş, pr. C-tin, Fericitul Augustin şi locul lui în pedagogia creştină, MMS nr. 8-10/1992; 

- Jurcă, pr. Eugen, Experienţa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Contribuţii de metodologie şi 

pedagogie creştină, Edit. Marineasa, Timişoara, 2001; 

- Idem, Cateheza baptismală în antichitatea creştină, Editura Marineasa, Timişoara, 2004; 

- Idem, Ritualul Sfantului Botez. Des-tăinuiri catehetice, Editura Marineasa, Timişoara, 2005; 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul cursurilor şi al seminariilor urmăreşte însuşirea cunoştinţelor şi strategiilor necesare catehizării şi 

predicării eficiente într-un mediu preponderent ortodox, dar care manifestă deficienţe în receptarea reperelor 

reprezentative ale învăţăturii ortodoxe, 

 

 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 

 

10.1 Criterii de evaluare 

 

10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 
 

10.4 Curs 

Frecvenţa satisfăcătoare  Colocviu 75% 

Nivel mediu de cunoaştere a 

conceptelor de bază şi de 

utilizare practică; 

  

 

10.5 Seminar/laborator 

Frecvenţa satisfăcătoare Testare periodică 25% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Capacitatea de a analiza şi intterpreta nuanţat problematica cursului; stăpânirea unor tehnici, metode de analiză şi sinteză  

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titular de curs Semnătura titular de seminar 

25.09.2020 Pr. Lect. Dr. Coresciuc Roger                                                                                                                                   Pr. Lect. Dr. Coresciuc Roger 

 

 

Data avizării în Departament  Semnătura Director Departament 

02.10.2020 ........................................................... 


