
Rezolvari prin SMS si copiute la Bac
Numarul elevilor eliminati din examenul de Bacalaureat in judet s-a dublat ieri.

 Dupa ce marti un elev de la Liceul „Constantin Noica " din Sibiu a fost eliminat din examenul de
Bacalaureat pentru ca trimitea mesaje cu subiectele si primea raspunsurile prin SMS, ieri alti trei
absolventi sibieni au mai fost eliminati din examen pentru ca au incercat sa copieze. Unul dintre cei
eliminati ieri a intrat in sala de examen cu rezolvari ale subiectelor facute de acasa si a incercat sa se
inspire din ele in timpul examenului. A fost insa observat de profesorii supraveghetori si eliminat din
Bacalaureat.

 Un alt candidat a fost eliminat pentru ca a incercat sa copieze din ciorna colegului sau. Acesta din urma a
„uitat " ciorna pe banca dupa ce a terminat de scris la lucrarea proprie iar colega sa s-a folosit de
raspunsuri. Pentru tentativa de frauda la examenul de Bacalaureat comisia de supraveghere a intocmit
proces verbal iar candidatii suprinsi au fost eliminati din aceasta sesiune a Bacalaureatului.

 Pentru reprezentantii Inspectoratului Şcolar Judetean Sibiu situatia elevilor prinsi incercand sa copieze la
Bacalaureat este mai mult decat ingrijoratoare. Ieri numarul celor eliminati din examen a ajuns la cinci, in
timp ce anul trecut la Bacalaureat a fost un singur candidat eliminat. Mai mult decat atat, si numarul
candidatilor absenti de la examene este ridicat in comparatie cu anii trecuti. Numai ieri spre exemplu 16
elevi au fost declarati absenti din examen, in timp ce marti numarul lor a fost dublu. Candidatii eliminati
de la o proba nu mai pot participa la probele urmatoare si pierd posibilitatea recunoasterii notelor pentru
sesiunile urmatoare.
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