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I. Preliminarii 

Disciplina Catehetică în învățământul teologic are ca scop pregătirea viitorilor slujitori ai Bisericii pentru 

misiunea lor de propovăduire a învățăturii Mântuitorului Hristos, prin cateheză şi prin predică. 

Totodată, această disciplină îşi propune să formeze elevilor competențe, valori şi atitudini în acord cu 

principiile Bisericii Ortodoxe şi cu cerințele societății contemporane.  

Curricula propune o serie de elemente de noutate, care fac referire la următoarele aspecte:  abordarea 

unor teme noi şi a unor aspecte contemporane din domeniul cateheticii; aprofundarea studierii 

noțiunilor de limbaj şi de stil, utilizate în cateheză şi în predică; accentuarea importanței formării 

deprinderilor de alcătuire şi expunere a predicilor de către elevi.   

Programa de Catehetică este structurată pe următoarele componente:   

 competențele generale ale disciplinei;  

 valori şi atitudini, promovate prin învățarea disciplinei pe întreg parcursul anului;  

 competențe specifice asociate cu conținuturile învățării;  

 lista unităților de conținut;  

 sugestii metodologice;  

 recomandări bibliografice pentru lectura suplimentară. 

 

 

II     Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Un catehism este un rezumat sau o expunere a doctrinei, utilizată în mod tradițional în procesul de 

predare religioasă creștină din timpurile Noului Testament până în prezent. Catehismele sunt manuale 

doctrinare de multe ori sub formă de întrebări, urmate de răspunsuri redactate astfel încât să fie ușor 

de memorat, fiind un format care a fost folosit și în contexte non-religioase sau laice. 

Studierea acestei unități de curs va dezvolta elevilor: 

 Iubirea față de Dumnezeu şi față de aproapele.  

• Conştientizarea însemnătății propovăduirii învățăturii Mântuitorului Hristos prin cateheză şi prin 

predică.  

• Interes şi dragoste pentru studierea Sfintei Scripturi şi a scrierilor celor mai vestiți predicatori ai 

creştinătății.   

• Promovarea unei gândiri teologice în spirit biblic şi patristic.  

 

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

CS1. Elaborarea catehezelor şi a predicilor, argumentând biblic şi patristic învățăturile de credință 

ortodoxă.  

CS2. Utilizarea limbajului teologic specific ortodox în prezentarea clară şi cursivă a catehezelor. 

CS3. Evidențierea originii, a rolului şi a momentelor semnificative din istoria catehezei.  

CS4. Utilizarea cunoştințelor din celelalte domenii ale teologiei ortodoxe şi ale culturii în general, 

pentru realizarea demersului catehetic. 
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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 

V 90 30 15 45 Examen 3 
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V. Unităţile de învăţare 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilități 

1. Elaborarea catehezelor şi a predicilor, argumentând biblic şi patristic învățăturile de credință ortodoxă 

UC1. Analizarea caracteristicilor momentelor 
logicopsihologice ale catehezei.  

UC2. Selectarea învățăturilor dogmatice, 
morale şi liturgice ale Bisericii, utilizate în 
diferite cateheze.  

UC3. Elaborarea unei cateheze cu temă dată 
sau la alegere, respectând etapele şi 
elementele de structură specifice. 

1. Momentele logico-psihologice ale catehezei.  

2. Alcătuirea unei cateheze – exemplificări alegere, 

respectând etapele şi elementele de structură specific. 

3. Alcătuirea şi expunerea unei cateheze.   

4. Cateheză demonstrative.  

5. Mijloace practice de catehizare în Biserică.  

6. Alcătuirea unei cateheze – exemplificări. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 A1. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice  
teologiei. 

 A2. Cunoașterea modului de alcătuire a unei 
cateheze; 

A3. Utilizarea mijloacelor practice de cateheză în 
Biserică; 

  
 

2. Utilizarea limbajului teologic specific ortodox în prezentarea clară şi cursivă a catehezelor şi a predicilor 

UC6. Utilizarea corectă a terminologiei specifice 
ortodoxe în expunerea unei cateheze. 
 
UC7. Analizarea caracteristicilor limbajului 
teologic utilizat în cateheze, în diferite perioade 
istorice. 

1. Alcătuirea şi expunerea unei cateheze.   

2. Cateheză demonstrative.  

3. Alcătuirea unei cateheze – exemplificări.   

4. Elemente de istoria catehezei. 

 

  A4. Cunoașterea modului de alcătuire a unei 
cateheze; 

 
  A5. Utilizarea adecvată a elementelor de istoria 

catehezei; 
 
A6. Utilizarea limbajului teologic în cateheze; 
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3. Evidențierea originii, a rolului şi a momentelor semnificative din istoria catehezei  

UC13. Argumentarea importanței catehizării ca 
împlinire a misiunii învățătoreşti a Bisericii. 
 
UC14. Analizarea rolului catehizării în diferite 
perioade şi contexte istorice. 
 
UC15. Realizarea de comparații între 
particularitățile catehizării în diferite perioade 
din istoria creştinismului. 
 

1. Denumirea, importanța şi necesitatea Cateheticii.   

2.  Scopul catehizării.   

3.  Factorii implicați în educația catehetică. 

4. Mântuitorul Hristos, exemplul desăvârşit al catehetului.  

5. Cateheza în timpul Sfinților Apostoli.  

6. Cateheza în primele veacuri creştine. Catehumenatul.  

7.  Şcolile catehetice răsăritene.   

8.  Cateheza în perioada patristică.  

A10. Descrierea importanței ți necesității 
Cateheticii; 

A11. Cunoașterea factorilor implicați în educația 
catehetică; 

A13. Descrierea catehezei din timpul Sfinților 
Apostoli; 

A14. Cunoașterea școlilor catehetice răsăritene; 

A15.  Cunoașterea catehezei din perioada patristică. 

 

4. Utilizarea cunoştințelor  din celelalte domenii ale teologiei ortodoxe şi ale culturii în general, pentru realizarea demersului catehetic  

UC19. Stabilirea de conexiuni între 
conținuturile studiate la Catehetică şi cele 
specifice altor discipline teologice (Dogmatică, 
Morală, Liturgică). 
 
UC20. Analizarea caracteristicilor diferitelor 
epoci istorice, care au influențat istoria 
catehezei. 

4.1.   

  
1. Cateheza în timpul Sfinților Apostoli.  

2.  Cateheza în primele veacuri creştine.  

3.  Şcolile catehetice răsăritene.   

4.  Cateheza în perioada patristică.  

 

 

A16. Descrierea catehezei din primele veacuri 
creștine; 

A17. Cunoașterea conexiunilor dintre conținuturile 
studiate la Catehetică şi cele specifice altor 
discipline teologice 

A11.Cunoașterea caracteristicilor diferitelor epoci 
istorice, care au influențat istoria catehezei. 
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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. 
Elaborarea catehezelor şi a predicilor, 
argumentând biblic şi patristic învățăturile de 
credință ortodoxă. 

25 8 4 13 

2. 
Utilizarea limbajului teologic specific ortodox 
în prezentarea clară şi cursivă a catehezelor şi 
a predicilor. 

24 8 4 12 

3. 
Evidențierea originii, a rolului şi a 
momentelor semnificative din istoria 
catehezei. 

22 8 4 10 

 
4. 

Utilizarea cunoştințelor  din celelalte domenii 
ale teologiei ortodoxe şi ale culturii în 
general, pentru realizarea demersului 
catehetic 

19 6 3 
10 

 
Total 90 30 15 45 

 

 

 

       VII.Studiu individual  ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat 

Modalități de 

evaluare 
Termeni de realizare 

Elaborarea catehezelor şi a predicilor, argumentând biblic şi patristic învățăturile de credință 

ortodoxă. 

 

 

 

 

 

Alcătuirea unei cateheze. 

 

 

 

Catezeză model    

Alcătuirea unei cateheze – 

exemplificări alegere, 

respectând etapele şi 

elementele de structură. 

 Specific: 

- “Despre cinstirea Sfintelor 

icoane” 

- “Despre Sfintele Taine” 

- “Despre cinstirea Sfintei 

Cruci” 

- “Despre Sfânta Liturghie” 

- “Despre Spovedanie” 

 

 

Prezentarea 
publică 

 

 

Săptămâna 2 
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Mijloace practice de 

catehizare în Biserică. 

 

Schemă : 

  „Mijloace practice de catehizare 

în Biserică” – argumentarea 

fiecărui mijloc 

Prezentare 
publică 

 

 

 

Săptămâna 4 

2. Utilizarea limbajului teologic specific ortodox în prezentarea clară şi cursivă a catehezelor şi a 

predicilor. 

Cateheză demonstrativă. 

  

   Schemă : 

  Analizarea caracteristicilor 

limbajului teologic utilizat în 

cateheze, în diferite perioade 

istorice. 

 

 

Prezentare 

individuală  
Săptămâna 6 

Elemente de istoria 

catehezei. 

 

 

  Referat 

Descrierea elementelor de istoria 

catehezei. 

 

Prezentare  

orală și scrisă 
Săptămâna 8 

3. Evidențierea originii, a rolului şi a momentelor semnificative din istoria catehezei 

Factorii implicați în educația 

catehetică. 

 

 

 

         Argumentare scrisă: 

„       „ Rolul factorilor în educația 

catehetică. ” 

Susținerea  

orală  a 

argumentului  

 

Săptămâna 10 

Cateheza în timpul Sfinților 

Apostoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiză: 

„ Rolul catehezei în diferite 
perioade şi contexte istorice.” 

 

 

Prezentare  

scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 12 

Şcolile catehetice răsăritene.   

 

 

 

 

Argumentare scrisă : 

„ Realizarea de comparații între 

particularitățile catehizării în 

diferite perioade din istoria 

creştinismului.” 

Prezentare  

scrisă 
Săptămâna 13 

4. Utilizarea cunoştințelor  din celelalte domenii ale teologiei ortodoxe şi ale culturii în general, pentru 

realizarea demersului catehetic 

Cateheza în perioada patristică.  

 

 

Analiză : 

Structura catehezei în perioada 

patristică. 

 

      Prezentare 

 

 

Săptămâna 14 

 
 
VIII. Lucrările practice recomandate 

 

1. Şcolile catehetice răsăritene.   – axă cronologică 
2. Prezentarea unei cateheze – demostrație practică. 

 



10 
 

IX.  Sugestii metodologice 

Curriculumul de Catehism, 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. Competențele specifice au fost corelate cu unitățile de conținut, 

avându-se în vedere posibilitatea ca o competență specifică să poată fi realizată prin una sau prin mai 

multe unități de conținut.  

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, astfel încât 

să se asigure parcurgerea integrală a marilor teme dogmatice. Temele propuse s-au subsumat 

următoarelor domenii: antropologie, dogma trinitară, hristologie, eclesiologie, soteriologie, eshatologie.     

Elementele de noutate ale curricula sunt legate de următoarele aspecte:   

 abordarea unor teme noi, care fac referiri la aspecte practice şi la elemente contemporane din 

domeniul cateheticii;  

 aprofundarea studierii noțiunilor de limbaj şi de stil, utilizate în cateheză;  

 accentuarea importanței formării deprinderilor de alcătuire şi expunere a catehezelor â de către 

elevi.  

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

precum:  

- dezbaterea privind importanța şi rolul diferitelor elemente de catehetică;  

- studiul de caz cu rol de exemplificare a elementelor de catehetică şi de omiletică;  

- argumentarea biblică şi patristică; 

 - utilizarea noilor tehnologii informatice şi a altor mijloace audio-vizuale în procesul de predare-învățare, 

pentru ilustrarea aspectelor practice de cateheză.  

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Formele de evaluare determinate de perioada de studiu: 

 Evaluare (ascultare) orală: evaluarea curentă care se bazează pe aprecierea gradului şi a calităţii 

de participare intelectuală a studenţilor în cadrul prelegerilor și seminariilor, pregătirea pentru 

seminare, evaluarea lucrului cu literatura recomandată. 

 Evaluare scrisă - elaborare de informaţii suplimentare în cadrul fiecărei teme        (referate, esee, 

scheme, tabele, materiale ilustrative) probe de control, alte lucrări scrise; 

Forma 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.  

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 
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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. 

5. Eseu structurat • Completitudinea interpretării informațiilor prin prisma problemei de la care 
pornește acesta. 
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• 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 

Catehism - 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. 
 
 
 
 

Bulacu, pr. Mihail, Cateheza ortodoxă, în Revista Glasul 
Bisericii, nr. 1-2,1949.   

internet 

2. Bulacu, pr. Mihail, Principiile catehezei şi personalitatea 
catehetului, în Revista Studii Teologice, nr. 7-8, 1949.  

internet 

3. Călugăr, pr. Dumitru, Catehetica,  manual pentru Institutele 

Teologice, Bucureşti, 1976, ediția a II-a, 1984, ediția a III-a, 

2003 

 

 

internet 

4. Gordon, pr. prof. dr. Vasile, Introducere în  Catehetica 

Ortodoxă, Ed. Sofia, Bucureşti, 2004.  

 

 

 

 

file:///C:/Users/Emily/Download

s/Pr%20VG-Catehetica-2004.pdf  

5. Răducă, pr. Vasile,  Actul catehetic: cateheza şi acțiunile 

sale, în Revista Studii Teologice, nr. 34,1997.  

internet 

6. Sf. Simeon Noul Teolog, Cateheze. Scrieri II, trad. diac. Ioan 

Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1999.   

internet 

 

file:///C:/Users/Emily/Downloads/Pr%20VG-Catehetica-2004.pdf
file:///C:/Users/Emily/Downloads/Pr%20VG-Catehetica-2004.pdf

