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Educatia sexuala, subiect tabu pentru profesori
si parinti
Cum se face educatia sexuala in scoli, sinuciderea socanta de la Constanta si
cheltuielile de criza ale Elenei Udrea sunt principalele subiecte ale ziarelor de
vineri. Din Evenimentul Zilei aflam ca discutiile despre sex raman in scoala
romaneasca la coada programei. Adevarul ne ofera o galerie foto a tragediei
din orasul de la malul marii, iar Gandul ne spune pe ce cheltuieste "Blonda de
la PDL" 320 milioane de euro.
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Parintii evita, dascalii se rusineaza
Este vorba despe educatia sexuala in scoli. Optionalul "Educatie pentru sanatate", care se preda
de la clasa I pana la a VIII-a, contine capitole despre "Sanatatea reproducerii si a familiei", dar a
fost adoptat de prea putine scoli. Asa ca discutia despre sex cade de multe ori in sarcina
dirigintilor, aceeasi profesori demotivati, cu salarii mici si multe indatoriri. Si, la randul lor, parintii
amana cat pot discutia, speriati probabil de faptul ca a tunci cand isi vor aborda copiii li se va
raspunde la fel ca in celebrul banc: "Da, ce vrei sa stii despre sex?", noteaza EVZ.
In timp ce in alte tari cunoasterea corpului uman incepe la gradinita, discutiile despre sex
raman in scoala romaneasca la coada programei sau la nivel de susoteli intre colegi.

Astfel ca vestile despre fete ramase insarcinate si la 11 ani raman o normalitate a stirilor de la
ora 17.00.
"Sa se introduca in toate scolile secundare, pentru elevii ajunsi la pubertate, educatia sexuala,
care trebuie considerata solidara cu educatia morala si religioasa. (...) Paralel cu actiunea scolii
in aceasta latura a e ducatiei, sa se inceapa o energica actiune extrascolara pentru combaterea
pornografiei", se arata in "Educatia. Revista pentru scoala si familie", din 1929. Insa nici acum,
dupa mai bine de 80 de ani, scoala romaneasca nu e mai toleranta cu subiectele tabu, iar usile
psihologilor scolari nu prea sunt deschise de elevi, de multe ori jenati sa initieze o discutie despre
sex.
A luat copilul in brate si s-a aruncat de la aproximativ 50 de metri inaltime
Tripla tragedie la Constanta: si-a injunghiat concubina si s-a aruncat de la etaj cu copilul in brate ,
titreaza Adevarul. Un barbat s-a aruncat de la etaj cu copilul in brate, joi seara, in jurul orei 17.00,
la intersectia dintre Bulevardul Tomis si strada Soveja. Politistii au descoperit ca barbatul isi
injunghiase concubina. Vecinii care au sunat la 112 spun ca Felicia avea in urma cu doi ani o
agentie de turism. „Apoi a intrat in concediu de crestere a copilului si urma sa stea acasa cu cel
mic pana in luna martie, cand ar fi trebuit sa implineasca doi ani. In tot acest timp, ea ne spunea
ca primea ajutor financiar de la sora ei, care era medic in Italia“, a declarat un vecin. in ciuda
declaratiilor contradictorii date de vecini, care spun ca cei se certau frecvent, procurorii au stabilit
ca singura cearta recenta dintre ei a avut loc cu putin timp inainte de tragedie. „Dupa ce a fost
injunghiata, victima a iesit pe casa scarii si a cerut ajutor. Concubinul ei s-a incuiat in casa, a luat
copilul in brate si s-a aruncat de la aproximativ 50 de metri inaltime“, a declarat Andrei Bodean,
procurorul care se ocupa de caz.
De la Udrea fara numar: 320 milioane de euro pentru 30 de sali polivalente
Elena Udrea anunta 30 de sali polivalente care costa 320 milioane de euro, este subiectul
principal tratat pe larg de Gandul. Aproximativ 320 de milioane de euro va cheltui Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru constructia a 30 de sali polivalente in urmatorii sase
ani, potrivit unui proiect de hotarare de Guvern prin care se aproba programul "Sali Polivalente",
obtinut de Mediafax. Un calcul simplu arata ca pretul mediu pentru o sala polivalenta va fi de 10,6
milioane euro. Salile vor avea intre 5.000 si 15.000 de locuri, iar proiectul urmeaza sa fie derulat
prin Compania Nationala de Investitii, aflata sub autoritatea ministerului. "Programul «Sali
Polivalente» se afla in momentul de fata in procedura de aprobare, astazi, 13 ianuarie 2011, fiind
lansat in dezbatere publica", au declarat pentru Gandul reprezentanti ai MDRT. Ministrul Elena
Udrea a declarat, in urma cu o saptamana, cu ocazia prezentarii bilantului MDRT pe 2010, ca in
2011 va incepe construirea celei mai mari sali polivalente din Romania, localizata in Bucuresti, cu
fonduri de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si din Fondul de rezerva aflat la dispozitia
Guvernului.
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