


MediaDocs Publishing Educativ manifesta permanent o atentie deosebita catre latura educationala
prin proiectele pe care le desfasoara precum si printr-o gama variata de materiale multidisciplinare educative:
reviste, DVD-uri, colectii DVD.

MediaDocs Publishing in colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a lansat proiectul
“Profesor Garfield te invata” prin care sunt sustinute activitati educationale ale copiilor prescolari si scolari mici
(I-IV) precum si formarea de abilitati de comunicare si lucru in echipa pentru educatoarele si invatatorii implicati,
deasemenea incurajeaza schimbul de idei si a relatiilor pozitive intre grupurile de copii si intre copii si cadrele didactice
prin diferite si variate activitati de invatare.

Proiectul isi propune:
- sa aduca la nivel individual al fiecarui elev, aprofundarea si intelegerea
notiunilor studiate, in directa legatura cu materia scolara;
- sa aduca o imbunatarie modului de insusire a cunostintelor, prin aplicabilitate
la nivel practic;
-sa stimuleze curiozitatea fiecarui copil;
-sa intareasca spiritul de echipa;
-sa mareasca gradul de implicare a parintilor in activitatea copiilor

In continuare prezentam, structurate pe diferite discipline, colectiile care sustin
si imbogatesc materialul educativ.



Colecþie 4 DVD Disc 1

Gãzduitã de Morgan Freeman, "Prin gaura de vierme" îºi propune 
sã exploreze cele mai adânci mistere ale existenþei - întrebãrile care 
au intrigat umanitatea încã din cele mai vechi timpuri. Acest serial 

uneºte cele mai strãlucite minþi ºi cele mai bune idei din toate 
colþurile ºtiinþei: astrofizicã, astrobiologie, mecanicã cuanticã, teoria 

corzilor (string theory) ºi multe altele - pentru a dezvãlui 
extraordinarul adevãr despre Univers. 

Lumea invizibila
Pamantul este guvernat de forte car enu se vad cu ochiul liber, dar tehnologia ne permite sa vedem acum invizibilul.
Putem vedea cum arata gravitatia... o lume invizibila...sau un dispozitiv minuscul care poate ucide celulele canceroase,
ba chiar o mantie creata de oamenii de stiinta care poate face lucrurile sa dispara chiar sub nasul nostru!
Lumea invizibila a apei
Stiati ca un vierme mic are capacitatea de a controla creierul altora?
Veti vedea foeme de viata oceanice pe cat de frumoase, pe atat de letale.
Descoperiti cu experoimente foarte simple dar splendide mecanica fluidelor,
si veti putea vedea cu ochiul liber ce se afla in spatele unor denumiri abstracte ca: fuziune progresiva sau tensiune superficiala.
Lumea invizibila a aerului
Praf galactic de la ani lumina distanta pe care il respiram. Radiatii care ne invaluie fiecare miscare...
sau forta care ne ajuta sa ne gasim partenerul perfect. Ce nu vedem e mai puternic decat banuim.
Inspiram mereu aceste fragmente invizibile ce compun lumea invizibila a aerului... 

Disc 2 Disc 3 Disc 4 Disc 1

Lumea Invizibila

Stephen Hawking dezvãluie 
noii generaþii minunile 

cosmosului. Plonjeazã în 
mintea celui mai faimos om 

de ºtiinþã în viaþã ºi descoperã 
splendoarea ºi mãreþia unui 

Univers, cum nu a mai fost vãzut. 
Fii martor la cum a luat naºtere 

Universul, cum sunt create 
stelele, gãurile negre ºi viaþa, 

ºi cum se va sfârºi totul. Fã 
cunoºtinþã cu posibile forme de 

viaþã extraterestrã ºi 
minuneazã-te de înfãþiºarea lor, 

în timp ce te adânceºti în 
principiile fundamentale care 

definesc o fiinþã vie. De 
asemenea, vom calcula ºi 
posibilitatea de a stabili 

contactul cu aceste posibile 
entitãþi. Disc 2

FIZICA

FIZICA-CHIMIE

Prin tainele UNIVERSULUI 
cu Stephen 
       Hawking

 LUMEA INVIZIBILA

Prin GAURA  VIERMEde
Cu Morgan Freeman
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