SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL
„SF. IOSIF MĂRTURISITORUL” BAIA MARE
Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2018-2019
2 clase a-IX-a– 56 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .
Înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a
probei de cunoştinţe religioase.

Probele de aptitudini
PROBE ORALE:
a) verificarea dicţiei prin:

Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50,
Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

-

intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al
puterilor, Troparul Învierii (Hristos a înviat!), Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele
Domnului binecuvântat, Binecuvântat eşti Hristoase dumnezeul nostru, Colinde cu conţinut religios;

-

intonarea unui cântec patriotic: „Deşteaptă-te române”, „Limba noastră” – Al. Cristea, „Ţara
mea” – D.G.Chiriac, „Imnul eroilor” – I. Brătianu, „Pui de lei”- Al. Chiriac;

-

verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a

arpegiului şi a unor sunete din gamă;
-

verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.
Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

c) vizita medicală - obligatorie

PROBA SCRISĂ :
Constă în verificarea cunoştinţelor religioase cu următoarele teme:
Conţinuturi clasa a- VII –a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dumnezeul se descoperă oamenilor.Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie,
Crearea lumii,
Hristos, Lumina lumii:Vindecarea orbului din naştere,
Rugăciunea în viaţa creştinului,
Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos ,
Legea cea nouă - Fericirile,
Conţinuturi clasa a-VIII –a

7. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă,
8. Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu ,
9. Biserica , locaş de închinare,
10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.

Bibliografie:
- Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox, Manualele şcolare clasa a-VII-a –şi a-VIII-a.
ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
1. Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ
gimnazial;
2. Certificat de botez ortodox;
3. Certificat de naştere – copie legalizată;
4. Copie act de identitate copil,
5. Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
6. Recomandarea Consiliului parohial;
7. Binecuvântarea Chiriarhului locului;
8. Adeverinţă medicală pentru intrarea în colectivitate+aviz epidemiologic+fişa de vaccinări, cf.
OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 - obligatorii;
9. Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului
de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera
după finalizarea Evaluării Naţionale şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul
Teologic.
10. Dosar plic.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2016:
14-15 mai 2018 – înscrierea candidaţilor la secretariatul scolii
18 mai 2018 – desfăşurarea probelor in incinta Seminarului (H: 9.00 vizita medicală; H: 10.00 proba
orală; H: 11,00 proba scrisă)
22 mai 2018 – afişarea rezultatelor –depunerea contestatiilor la secretariatul unităţii şcolare;
25 mai 2018 – afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini.
INFORMAŢII SUPLIMENTAREA SE POT OBŢINE LA:
Tel./Fax. 0262/221844
Web: www.seminarulbm.ro

