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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului
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Un consilier local din
Turcineşti, producător
agricol de flori

Energia Pandurii
pe podiumul Ligii
Naționale
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INEDIT Faţa nevăzută a unui jurnalist gorjean
Un concurs
în memoria
lui Gheorghe
Magheru

Titus Stoichiţoiu,
ctitor de biserică

La sfârşitul săptămânii trecute, s-a desfăşurat cea de-a doua
ediţie a Concursului Judeţean
GHEORGHE MAGHERU, anul
acesta comemorându-se 130
de ani de la moartea marelui
om politic. Au participat zece
echipaje la concurs, şase dintre
acestea alegându-se cu premii
în diplome şi cărţi oferite de FundaţIa Cultural-ştiinţifică GENERAL GHEORGHE MAGHERU.
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Programul
„eTwinning”
în Gorj
Programul „eTwinning” a fost
lansat la 14 ianuarie 2005, ca
parte a Programului de învăţare
permanentă al Comisiei Europene.
Se adresează tuturor şcolilor din
învăţământul preuniversitar, tuturor
profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi
şcolare şi inspectorilor şcolari.
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„Din Gorj, pentru
Radio România Actualităţi, a transmis
Titus Stoichiţoiu”...

Cu toţii ne-am obişnuit, de zeci de ani,
cu vocea ce rosteşte
aceste vorbe, dar

O victorie a
presei locale
editorial de Cornel Şomâcu
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puţini dintre noi ştiu
că Titus Stoichiţoiu nu
este doar jurnalist, ci
şi un bun samaritean.

Iar cea mai elocventă
dovadă e aceea că
a ctitorit o biserică
pentru enoriaşii din

Festival de
zbor

editorial de Corado Pinchiş

satul Cocoreni, comuna Bâlteni.
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Care-i
măsura
lucrurilor?
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editorial de Albinel Firescu

8

O săptămână
în Franța
pentru elevii
de la Novaci
Deschis mereu către noutate
şi inovaţie, Liceul Teoretic Novaci, reprezentat prin colectivul
de cadre didactice, a încercat
prin diverse proiecte realizate, şi
mai ales prin participarea profesorilor de limbi străine la diverse
parteneriate internaţionale, să
motiveze elevii pentru însuşirea
de cunostinte noi de limbi străine, să le lărgească orizonturile,
să le ofere şansa de a descoperi
alte culturi, alte cutume.
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