
Doi eliminati la proba scrisa de Limba si literatura romana
Proba scrisa la Limba si literatura romana le-a dat de furca unora dintre participantii la cea de-a doua
sesiune a Bacalaureatului, pentru ca doi dintre acestia au fost eliminati din examen. Potrivit inspectorului
scolar general Constantin Gorun, unul dintre cei care au parasit vrand- nevrand sala a fost un elev care
sustinea examenul la SNG Medias si care a fost prins ca a copiat, cel de-al doilea provenind de la
Colegiul Tehnic Independenta Sibiu. Acesta din urma utiliza telefonul mobil pentru mesaje privind
elaborarea lucrarii. Constantin Gorun a mai spus ca cei doi eliminati nu vor avea dreptul, timp de doi ani,
sa sustina Bac-ul, rezultatele de la probele de pana acum fiind si ele anulate. 
  
  La nivelul judetului Sibiu, pentru proba de ieri a Bacalaureatului s-au inscris 982 de elevi, dintre care
143 au absentat.
  
  Probele scrise care au luat startul ieri, se vor desfasura sub semnul lui Big Brother, pentru ca elevii vor
avea supraveghere in plus. Inspectorul scolar general a aratat ca in toate salile de examen, din toate cele
cinci centre din Sibiu si Medias, au fost instalate camere de supraveghere. Acestea vor semnala toate
neregulile aparute in desfasurarea probelor.
  
  Pe 22 august a luat startul cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, saptamana trecuta avand loc probele
de evaluare a cunostintelor. incepand de ieri, odata cu proba scrisa la Limba si literatura romana, emotiile
s-au dublat, pentru ca in aceasta saptamana se vor desfasura probele scrise la Limba si literatura materna
(30 august), proba obligatorie a profilului (31 august) si proba la alegere a profilului si specializarii (2
septembrie). Rezultatele finale vor fi cunoscute pe 4 septembrie.
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