
Liceul cu 100 la suta la Bac
Colegiile „Gheorghe Lazar ", „Samuel von Brukenthal " sau „Octavian Goga " au fost devansate de la
Liceul Teologic Baptist „Betania ".

 Liceul Teologic Baptist „Betania " este singurul liceu din judetul Sibiu si unul dintre foarte putinele licee
din tara care la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat abia incheiata a avut un procent de
promovabilitate de suta la suta. Toti cei 23 de absolventi ai Liceului Betania au promovat examenul de
Bacalaureat, cea mai mica medie obtinuta la Bac fiind de 6,76. De partea cealalta, cea mai mare nota
obtinuta a fost de 9,77, printre primele din judet.

 Florin Florescu, directorul liceului teologic, spune ca elevii au obtinut note atat de bune pentru ca „ne-am
rugat la Dumnezeu si Dumnezeu ne-a ajutat ". Cu toate ca este vorba despre un colegiu teologic baptist,
profilul liceului este unul umanist, iar programa din care elevii au sustinut Bacalaureatul a fost aceeasi ca
la oricare alt liceu cu profil uman. „Colegii mei au muncit foarte mult si am avut in vedere obtinerea unor
rezultate bune la Bacalaureat. Dar noi tot nu suntem multumiti, am avut vreo doua sau trei surprize cu
unele note obtinute de copiii nostri la care nu ne asteptam. Am incercat sa ne sustinem cat mai mult elevii
si sa le explicam ca invata in primul rand pentru ei ", declara directorul liceului.

 Foarte aproape de performantele obtinute de Liceul Betania a fost si Liceul de Arta din Sibiu. Aici, din
cei 48 de absolventi care au sustinut Bacalaureatul numai unul singur a fost declarat respins, la proba de
biologie. Pastrand proportiile, si mai bine s-au descurcat elevii Colegiului National „Octavian Goga ". Din
cei 235 de elevi prezenti la examen doar doi nu au promovat, iar cea mai mica medie obtinuta a fost de
7,15.
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