MARI MISTERE ȘI ENIGME ALE LUMII
Proiect cultural online derulat
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Perioadă de desfășurare: aprilie - iunie 2021
Ai auzit de aceste mistere ale lumii? Originea lor continuă să fie o enigmă pentru
întreaga comunitate științifică.

Argument
Trăim într-o lume fascinantă, dar știm prea puține lucruri despre ea. Curiozitățile sunt multe și
la îndemână. Trebuie doar să ne documentăm.
Planeta noastră nu va înceta niciodată să ne surprindă. Există multe evenimente, lucruri și locuri
care nu pot fi analizate sau explicate mulțumitor. Acestea încă sunt mistere pentru omenire și tocmai de
aceea continuă să ne atragă atenția și dorința de a le elucida.
Prin abordarea acestor mistere dorim ca tinerii să înţeleagă că progresul și civilizaţia reprezintă
totalitatea cunoștinţelor acumulate prin studierea lumii înconjurătoare. De asemenea aceștia vor fi
stimulaţi către o nouă abordare a geografiei, fizicii, limbii române, artelor plastice, informaticii, chimiei
etc.
Te-ai întrebat vreodată care este explicația fenomenelor neobișnuite din țara noastră, precum
cele din Pădurea Baciu, a fenomenelor paranormale de pe platoul Bucegi, sau cele din alte țări ca de
pildă, misterul pietrelor de la Stonehenge până la celebrele dispariții inexplicabile din Triunghiul
Bermudelor etc? Ei bine, acest proiect își propune fix acest lucru, și anume, să ofere min ților curioase
ale tinerilor răspunsuri sau îndrumări.
Tematica acestui proiect permite stimularea tinerilor către știinţă, istorie etc., dezvoltându-le
interesul cognitiv, motivaţia intrinsecă pentru învăţare, pasiunea pentru experimentare, respectul pentru
valoare, pentru natură, pentru creaţie, curiozitatea faţă de noile descoperiri și deschideri din domeniul
știinţei.

Postările online referitoare la „misterele și enigmele lumii” le pot înlesni tinerilor nu doar
îmbunătăţirea nivelului de cultură generală, ci și deprinderea de a învăţa să gândească știinţific,
formându-și un orizont larg de cunoștinţe în multe domenii.

Scop
De-a lungul istoriei s-au făcut descoperiri care, chiar și la sute de ani distan ță, ridică multe
semne de întrebare. Proiectul de față își propune să prezinte câteva din aceste mistere ale lumii cât și
elucidarea lor.
Scopul prezentului proiect este de a reactualiza cunoștinţele legate de o serie de fenomene care
iniţial au constituit mistere ale Terrei și pe care oamenii de știinţă le-au descoperit și elucidat, punândule în slujba progresului, civilizaţiei, umanismului și păcii.

Obiective
 Dezvoltarea creativităţii și imaginaţiei elevilor și liceenilor prin activităţi extracurriculare;
 Dezvoltarea interesului adolescenților pentru explicaţia și argumentaţia știinţifică;
 Respectul faţă de strădaniile oamenilor de știinţă în explicarea fenomenelor naturii și punerea
lor în slujba omului, a umanismului și a păcii;
 Grija faţă de mediu;
 Formarea capacităţii copiilor de a exprima opinii personale folosind gândirea creativă, liberă,
artistică și autonomă;
 Încurajarea originalităţii în procesul instructiv – educativ.

Grupul țintă
Proiectul se adresează în principal copiilor și adolescenților, dar și celorlalte categorii de vârstă
interesate de dezvoltarea culturii generale.

Locul de desfășurare

Pagina de facebook a Filialei nr. 2 „Paul Păltănea”: https://www.facebook.com/BVAU-Filialanr2-Paul-P%C4%83lt%C4%83nea-Gala%C8%9Bi-Biblioteca-Municipal%C4%83-537902519608781

Resursele ce vor fi utilizate în cadrul Proiectului


Resurse umane: utilizatorii activi și potențiali, bibliotecari;



Resurse materiale: cărţi, documente multimedia, Internet.

Concluzii
Suntem atât de convinși că știm totul și nimic nu ne mai poate surprinde pe această planetă. Însă
lumea înconjurătoare este plină de enigme. Unele dintre ele sunt ascunse în trecutul nostru, altele î și au
răspunsul în viitor.
Pământul îl studiem de mii de ani și, totuși, cât de departe suntem de a-l cunoaște! Multe dintre
cele ce ţin de Terra sunt mistere longevive. Şi, dacă multe dintre speranţele noastre de a le cunoaște sau
dezlega s-au îndeplinit – ceea ce ne îndreptăţește să sperăm și să cercetăm în continuare – mai sunt
destule lucruri care, chiar în secolul XXI, scapă înţelegerii noastre și rămân pietre de încercare în știinţe
așa avansate cum sunt acestea azi.
Vă așteptăm alături de noi să le studiem pe cele deslușite cu ajutorul științei până în prezent și
să sperăm că și cele rămase neelucidate vor fi descoperite cât mai curând posibil.

