Rezultate bune pentru elevii valceni
la primele probe ale bacalaureatului

Ora adevărului ” încă de la primele ore ale dimineții, la poarta școlilor erau,
deja, o mulțime de părinți, candidați, dar și diriginți, emoționați
Luni, 26 iunie a.c., elevii vâlceni au luat startul la prima probă a
bacalaureatului, limba și literatura română oral la care s-au înscris peste 3.650 de
candidați. Aceștia au fost repartizați în 11 centre de testare din județ, iar
lucrările de la probele scrise vor fi evaluate în trei centre din municipiu:
Seminarul Teologic, Grupul Școlar Industrial „General Magheru” și Liceul „Matei
Basarab”. Încă de la primele ore ale dimineții, la poarta școlilor erau, deja, o
mulțime de părinți, candidați, dar și diriginți, emoționați. Cu toții erau, însă ,
conștienți că de notele pe care le vor lua elevii depinde viitorul lor, și-au făcut
discret semnul crucii, să le poarte noroc și s-au încurajat reciproc.
„Nu am dormit toată noaptea de emoții”- ne-a spus un elev
La ora 9.00, în clasă, a intrat primul candidat și a tras un subiect din cele
52 propuse de Ministerul Educației și Cercetării. Elevii așteptau cu sufletul la
gură modalitatea de desfășurare a examenului. Unii spuneau, din auzite, că
profesorii sunt foarte duri și dau note mici, alții ziceau că subiectele sunt grele,
în timp ce alții păreau foarte relaxați.
intrat la proba orală Recunosc, am

„Eu am fost primul din liceu, care a

scă pat repede de emoții, dar, pot spune, că am

avut și un dezavantaj. Nu am putut afla de la ceilalți colegi cum sunt profesorii și
cum ar trebui să răspund, ca să știu la ce să mă aștept. Dar, acum a trecut Oricum
totul depinde de comisie. până la urmă mi-au dat o notă bună, dar După ceva emoții
Totuși rămân la părerea că este mult mai bine să intri la examen pe la jumătate,
nici printre primii, dar nici printre ultimii”– ne-a spus Alexandru, elev la
Colegiul Economic. Bucuroși sau triști, elevii au ieșit pe rând din sălile de
examinare. că tălin elev al Colegiului Economic ne-a spus că din cauza emoțiilor nu
a putut să doarmă deloc: „Dimineața am venit cu două ore înainte. Am avut niște
emoții la început ! Mama era să facă infarct. La primul subiect, trebuia să-i
adresez două întrebări personajului textului respectiv, iar la al doilea a fost un
pic mai greu pentru că a început profesoara să-mi pună întrebări. Dar m-am descurcat
în cele din urmă și am luat 10″.
Examenul s-a desfășurat fără probleme
La Colegiul Economic din Rm. Vâlcea au susținut proba la limba și literatura
română – oral, atât elevii liceului, cât și cei de la Liceul Băbeni și Liceul Băile
Govora. Cei 347 de candidați au fost examinați de opt profesori repartizați de la
Colegiul Mircea cel Bătrân, Grupul Școlar Ferdinand, Grupul Școlar Gib Mihăescu,
Liceul Berbești și Grupul Școlar Oltchim. „Nu am avut nici un fel de probleme până
acum. Elevii s-au purtat civilizat, nu a fost nici unul prins copiind. Interesul
nostru a fost să organizăm în așa fel examenul, încât să nu fi pus în situația de a
scoate vreun candidat afară”– ne-a declarat Ion Stanciu, vicepreședintele centrului
de testare de la Colegiul Economic. După primele zi de evaluare, în urma
centralizării datelor la nivel județean, s-a stabilit că toți elevii examinați au
obținut peste nota de trecere. Miercuri, 28 iunie, elevii au susținut a doua probă
orală la limba și literatura modernă. „Aici trebuie să știi un pic de engleză și să
faci dovada că poți să conversezi”.
Programul examenelor:
3 iulie limba și literatura română probă scrisă
5 iulie probă obligatorie a profilului probă scrisă
6 iulie o probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării
probă scrisă
7 iulie o probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare
probă scrisă
10 iulie afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
11-13 iulie rezolvarea contestațiilor
14 iulie afișarea rezultatelor finale

