Admitere On-Line 2020
Seminarul Teologic Ortodox Dionisie Exiguul Constanța
Pentru că vrei o școală sigură; Pentru că vrei să fii cu un pas înaintea celorlalți !
Pentru că vrei o școală care să promoveze valorile și tradițiile creștine;

Te așteptăm să alegi școala noastră și să optezi pentru una sau pentru ambele forme de școlarizare:
învățământ liceal și profesional.
1) Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Dionisie Exiguul" (4 ani de studiu). Studiile liceale se vor finaliza
prin examenul de Bacalaureat și examenul de certificare a competențelor vocaționale.
2) Școala de Cântăreți "Gherontie Nicolau" (3 ani de studiu). La sfârșitul clasei a XI-a, elevii de la școala
profesională vor primi certificat de competențe, iar cei ce vor dori aprofundarea cunoștințelor vor putea continua
studiile liceale prin echivalare.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

La Seminariile Teologice, de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media la purtare la clasele a
V-a – a VIII-a minim 9.00 și media de absolvire la disciplina religie minim 7.
În cazul în care există candidați care nu au studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință
nu au media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, aceștia vor susține în plus o probă
orală de verificare a cunoștințelor generale la disciplina religie (cultul ortodox) care nu va depăși 20 de
minute și se va desfășura online.
Pentru Școala de Cântăreți Bisericești se aplică aceleași cerințe. În plus, se pot înscrie și persoane cu
vârsta mai mare de 18 ani .

DOCUMENTE NECESARE :
Pentru înscrierea la Seminarul Teologic (clasa a IX-a) și Școala de Cântăreți (clasa a IX-a
profesională) sunt necesare următoarele documente:
1.Cerere de înscriere - formularul poate fi descarcat de pe site
2.Certificat de naștere – copie;
3.Certificat de botez (ortodox) - se eliberează de parohia unde s-a săvârșit taina Sf. Botez
4.Adeverința medicală cu specificația : clinic sănătos - eliberată de medicul de familie;
5.Anexa la fișa de înscriere eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;;
6.Recomandarea preotului (se eliberează de preotul din parohie sau de către preotul de la biserica pe care o
frecventează elevul)
7.Binecuvântarea chiriarhului locului, I.P.S. TEODOSIE (se obține la Centrul Eparhial, Str. Arhiepiscopiei nr 23 Constanța);
8.Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern
al unității școlare și sunt de acord să-l respecte - formularul poate fi descarcat de pe site
ADMITEREA SE VA DESFĂȘURA ANUL ACESTA ON-LINE!
Documentele pentru înscriere vor completate, scanate și trimise la adresa de e-mail admitere@stloc.org
GRAFICUL DE ADMITERE prevăzut în Anexa nr. 1 la ordinul M.E.N. nr. 4948/2019 este următorul:
 2-5 Iunie 2020 – Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii care doresc sa susțină probele de aptitudini
(de la școala gimnazială)
 2–5 Iunie 2020 – Înscrierea pentru probele de aptitudini;
 Vineri 12 Iunie 2020 – Desfășurarea probelor de aptitudini;
 Vineri 12 Iunie 2020 – Afișarea rezultatelor; depunerea contestațiilor;
 Vineri 12 Iunie 2020 – Afișarea rezultatelor finale;
PROBA ORALĂ (ON-LINE) se va desfășura în ziua de VINERI 12 iunie 2020 pe platforma webex
(funcționează pe PC, telefon și pe toate sistemele de operare: Windows, Android, Apple, Linux. Ora și link-ul
videoconferinței vor fi afișate pe site-ul școlii și pe pagina de facebook cu trei zile înainte de proba de aptitudini ! Pentru
informații tehnice vă rugăm să scrieți la admin@stloc.org. Pe site-ul școlii veți afla și un tutorial de folosire webex.
Proba Orală (on-line) va consta în: Verificarea dicției prin rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate
Ceresc, Preasfântă Treime, Psalmul 50, Tatăl nostru, Crezul, Cuvine-se cu adevărat ;Verificarea aptitudinilor
muzicale prin intonarea uneia dintre următoarelor cântări bisericești: Sfinte Dumnezeule, Doamne al puterilor,
Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Cu noi este Dumnezeu;Intonarea
unui cântec patriotic:Deșteaptă-te române, Limba noastră, Țara mea, Imnul Eroilor;Verificarea auzului
muzical prin luarea tonului gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă ; Verificarea simțului ritmic.
PROBA de VERIFICARE a CUNOȘTINȚELOR RELIGIOASE ( VCR) constă în calcularea cu două zecimale,
fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V – VIII.
Persoană de contact: Pr. Moldoveanu Sorin Andrei;
Telefon: 0745615580 E-mail : admitere@stloc.org
Informații suplimentare se vor afișa în timp real pe site-ul
Seminarului Teologic Liceal Ortodox Dionisie Exiguul din
Constanța: www.stloc.org și pe pagina de facebook a școlii
noastre: https://www.facebook.com/Stloc.tomis/
VINO LA ȘCOALA UNDE ÎNVĂȚĂM DESPRE DUMNEZEU !

