
BAC-ul 2012, supravegheat (tot) video
Ministrul Educatiei, Catalin Baba, doreste un examen de Bacalaureat la fel de strict ca cel de anul trecut.
in consecinta, in toate centrele de examinare vor exista camere de supraveghere pentru a preveni sau
depista eventuale incercari de fraudare a examenului: "Dupa cum stiti, anul trecut au existat cateva judete
in care, din diverse motive, nu au existat camere de supraveghere. Am stat de vorb[ cu inspectorii scolari
generali si am cerut ca in toate locurile in care se va sustine examenul sa existe supraveghere video", a
declarat recent ministrul Baba. De altfel, Bacalaureatul de anul trecut a fost supravegheat video doar pe
jumatate la Sibiu: in prima sesiune nu au existat deloc camere de supraveghere, iar in cea de-a doua -
acestea au fost instalate in salile unde s-au derulate probele scrise.
  
  Cand vor da absolventii de liceu piept cu Bacalaureatul? Din iunie pana in septembrie. Prima sesiune din
2012 a examenului de Bacalaureat se desfasoara dupa programul: 28-30 mai - inscrierea candidatilor, 11 -
13 iunie - Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, 13 - 15 iunie -
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, 18 - 22 iunie -Evaluarea
competentelor digitale, 25 - 27 iunie -Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie
internationala, 2 iulie -Limba si literatura romana - proba scrisa, 3 iulie- Limba si literatura materna -
proba scrisa, 4 iulie-Proba obligatorie a profilului - proba scrisa, 6 iulie -Proba la alegere a profilului si
specializarii - proba scrisa, 8 iulie - Afisarea rezultatelor, 9 iulie- Depunerea contestatiilor, intre orele 8 -
12; 13 iulie -Afisarea rezultatelor finale. Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului are loc in
august-septembrie 2012.
  
  Modelele de subiecte pentru Bacalaureat au fost afisate pe pagina http://subiecte2012.edu.ro/2012 inca
de anul trecut, din luna noiembrie.
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