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Săptămânalul cel mai drept... în faţa cititorului

5 elevi ai
lui Stângă
şi la
naţională!

5 949992 330106

30 de elevi fruntaşi
din Gorj, recompensaţi
cu o excursie la
Bucureşti
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PROFESOR din Tismana, acuzat de luare de mită
Învăţământul
românesc are
o imagine
proastă

Profesor
din
Tismana,
acuzat
de luare
de mită
Un profesor de la
Grupul Şcolar Industrial Tismana e acuzat
de foşti elevi că primeşte şpagă pentru
a favoriza pe unii şi
pedepseşte pe cei care
nu îl ”onorează” la
fel. Aceeaşi acuzaţie

Potrivit unui sondaj realizat de
Institutul Român pentru Evaluare şi
Strategii (IRES), cei mai mulţi dintre
români (61%) au în general o părere proastă şi foarte proastă despre şcoala românească, în timp
ce doar 36% au o părere bună
şi foarte bună. De asemenea,
61% dintre români ar prefera să-şi
trimită copii la studii în străinătate.
Pagina 5

Tineri români
şi bulgari,
împreună,
împotriva SIDA
În perioada iulie- decembrie
2010 se desfăşoară proiectul
“Gândim pozitiv”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul
“Tineret în Acţiune”, Acţiunea 1”Tineri pentru Europa”, Sub-Acţiunea 1.2-“Iniţiative ale Tinerilor”.
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vine şi din partea unor
elevi actuali ai liceului, doar că aceştia au
preferat, din motive
lesne de înţeles, să
nu-şi dezvăluie identitatea.

SECRET Doar seraliştii şi elevii plecaţi din liceul Tismana au curajul să-şi dea
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Protejarea
patrimoniul
cultural
documentar
gorjean

Toamna
protestelor
sindicale
editorial de Cornel Şomîcu

2

editorial de Alexandru bratu
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Noi am vrut
în Europa!
editorial de Aura Stoenescu
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Conducerea
Energiei
optimistă
după ultima
victorie
Succesul Energiei din runda
cu numărul III a Ligii Naţionale
şi instalarea pe prima poziţie a
clasamentului le dau speranţe principalilor responsabili ai grupării de
handbal gorjene în îndeplinirea
obiectivului pentru sezonul 20102011. După ce trupa lui Stângă
a obţinut trei victorii din tot atâtea
posibile, preşedintele de la Energia Pandurii, Grigore Popescu, priveşte cu optimism către viitoarele
evoluţii oficiale ale echipei oltene.
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