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Luni 27 
32°C | 20°C
Soare, nori

Marți 28 
33°C | 20°C
Soare, nori

Miercuri 29 
35°C | 21°C
Soare

Joi 30 
37°C | 22°C
Soare, nori

Vineri 31 
34°C | 23°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 01 
31°C | 21°C
Soare, nori

Duminică 02 
31°C | 19°C
Soare, nori

27 iulie - 02 august 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Cuvântul “vreau” este, ca de obicei, la mare 
preț în vocabularul tău. Este bine să vrei, dar 
este și mai bine să reușești să ajungi la ceea 
ce vrei. Mare atenție, cineva îți pune bețe în 
roate cu bună știință. Este posibil să ajungi din 
nou într-o criză financiară care te neliniștește. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Ești mult mai prietenos cu oameni față de care, 
aproape că abordai o atitudine rigidă. Mai mult, 
o să te bucuri din plin de frumusețile naturii. Du-
pă ce ai ajutat pe cineva să iasă din impas, ești 
mai vesel și mai liniștit. Ești și mai conciliant cu 
cei care părea că vor să te dezarmeze. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
În aceste zile, vei simți nevoia să pui pe hârtie 
vechile tale gânduri machiavelice, care acum îți 
gâdilă plăcut orgoliul. Nu de alta, dar ai ajuns 
la concluzia că este bine să afle toată lumea ce 
a simțit un “geamăn de soi” și, în plus, nu se 
știe ce talent ascuns poate naște încercarea.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Ești preocupat exclusiv de lucrurile practice, care 
să-ți aducă satisfacție și siguranță materială cu 
predilecție. S-ar putea să ai ceva discuții contra-
dictorii cu membrii familiei care, colac peste pu-
păză, vor cu orice preț să îți pui pirostriile. Cu 
diplomație și calm le treci pe toate.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Ai parte de o săptămână schimbătoare ca vre-
mea. Te vei confrunta cu multe evenimente im-
portante, cu schimbări bruște de stare de spirit, 
totul condimentat cu divergențe cu șefii sau cu 
diverși colaboratori. Cu puțin noroc, vei face 
față tuturor provocărilor. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Treci printr-o perioadă fără… sentimente și plină 
de activități cotidiene. Ești cam împietrit. Ai ceva 
în corp care se pare că se numește suflet, dar pe 
care nu știi să-l folosești. Roagă-ți copiii sau pri-
etenii să te învețe! O scurtă călătorie într-o zonă 
cu aer curat îți va face bine. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ai intrat realmente în priză și nu te mai poate 
opri nimeni, chiar dacă vei produce pagube. O 
avansare pe plan profesional te face să dai mai 
mult randament și să fii mult mai apreciat de 
șefi. În plan personal, te pregătești pentru un 
eveniment aparte. Poate o nuntă sau un botez.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei fi guvernat de ambiții, dar în aceeași măsu-
ră și de gânduri boeme. Este bine pentru tine, 
deoarece este momentul să fii cu picioarele pe 
pământ, dar și să găsești în tine energia pen-
tru a depăși anumite schimbări. Nu strică un 
repaus sau măcar un strop de relaxare.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Zilele acestea vei fi aproape tot timpul pe dru-
muri. Însă nu în căutarea timpului pierdut, ci a 
norocului care, paradoxal, fuge de tine. Te superi 
pe tot ce nu îți iese din prima, dar nu ești deloc 
dispus să pierzi vremea așteptând. Așa că încear-
că să fii mai curajos, mai implicat.

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Descoperi îndoiala față de o persoană pe care 
până acum o considerai la locul ei. Este drept că 
nu te afectează prea mult, dar trebuie să iei ati-
tudine măcar pentru a-ți menține stabilitatea. Ai 
destulă treabă la serviciu, iar alte afaceri stau pe 
linia de așteptare. Fii puțin mai încrezător!     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Pentru tine urmează câteva zile de liniște și rela-
xare în sânul familiei, așa cât să faci în ciudă celor 
care speră sau cred că te-au doborât. Este posibil 
să începi să-ți renovezi casa sau să faci o achiziție 
vestimentară costisitoare. Oricum, te vei mândri 
cu ceea ce vei face. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Te izolezi pe zi ce trece. Ți se pare că nu mai faci 
nimic creator pentru viața ta. Cauți certitudinile 
de altădată, despre care știi că ți-au marcat viața 
benefic la vremea respectivă. Poate ar fi mai bi-
ne să nu fii luat în serios prea mult săptămâna 
aceasta, pentru că nu se vor înțelege cu tine. 

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

PROIECTUL „ALEG SĂ PREVIN! EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE”,  
UN MARE PAS SPRE EVOLUȚIA GENERAȚIILOR VIITOARE

“Un copil fericit este un copil 
care știe cine este și ce vrea”

Copiii României au nevoie 
și caută modele pentru 
a se ghida în viață. Este 
concluzia celor mai recente 
cercetări în domeniu care, ne 
demonstrează clar, că noi, 
adulții de astăzi, trebuie să 
fim mult mai blânzi, eleganți 
și luminoși ca să ajutăm 
viitoarele generații să crească 
frumos. 

Tocmai de aceea a fost lansat 
proiectul „Aleg să previn! Educație 
și sănătate”. Echipa de profesioniști 
care a pus bazele acestui proiect își 
dorește să dezvolte inteligența co-
piilor, punând accent pe valorile ca-
re-i conduc în viață. Ei vin in spriji-
nul formării și dezvoltării morale a 
personalității copiilor, astfel încât, 
copiii și tinerii să aibă o evoluție re-
levantă la nivelul societății. „Es-
te un proiect a cărui misiune este 
de a crea un templu al emancipă-
rii personalității copilului, de a in-
spira, ghida și îndruma părinții cu 
copiii mici și preadolescenți să de-
vină membrii Clubului Aleg să Pre-
vin! Educație și Sănătate, cu ac-
ces la profesioniști ca modele 
inspiraționale morale, astfel încât 
copiii lor să adopte un stil de viață 
echilibrat și ei, ca părinți, să se sim-
tă împliniți văzându-și copiii fericiți”, 
spun fondatorii proiectului. Ce i-a 
determinat pe aceștia să inițieze un 
astfel de proiect și cum ne putem 
implica toți ceilalți în bunul mers al 
lucrurilor?

 
Educația este sufletul 

societății
Fără îndoială, educația este su-

fletul societății. Doar educându-ne 
copiii în spiritul adevăratelor va-
lori avem certitudinea că vom crea 
o lume frumoasă, în care să dom-
nească bunătatea, adevărul, tole-
ranța, compasiunea și întrajutora-
rea. Așadar, este musai să le insu-
flăm copiilor noștri căile frumoase 
și armonioase despre viață în gene-
ral. Cu alte cuvinte, să creștem co-
pilul sănătos, vesel, fericit. “Un co-

pil fericit este un copil care știe cine 
este, ce vrea și care știe să distin-
gă între bine și rău. Încurajați copi-
ii să-și depășească limitele cu încre-
dere în forțele proprii și cu gândul 
că, indiferent de ce s-ar întâmpla 
părinții vor fi alături de ei. Încă de 
la o vârstă fragedă copiii își exprimă 
nevoia de a comunica și de a deve-
ni independenți. Ei cresc învățând, 
iar noi, adulții, avem rolul de a le 
insufla încrederea de sine, puterea 
și respectul. Dacă ne uităm în ju-
rul nostru, există multă izolare și o 
nepăsare socială, iar copiilor, pre-
adolescenților/tinerilor le lipsește 
comunicarea. Ei nu mai vorbesc 
unul cu altul, ci doar prin mesaje, 
din păcate dezvoltând un vocabu-
lar sărac. Din păcate, în general la 
grădiniță/școală nu au fost învățați 
să gândească, să relaționeze, să 
pună informațiile într-o structură, 
ca să înțeleagă substanța și utilita-
tea lor. Copiii nu mai sunt interesați 
să aprofundeze nimic, nu au sen-
timentul de apartenență la co-
munitate, iar toate acestea sunt 
consecințele unei acțiuni care vi-
ne din trecut”, scrie site-ul https://
alegsaprevin.ro/.

Să identificăm și să 
dezvoltăm abilitățile 

native ale copiilor!
Potrivit aceleiași surse, plecând 

de la realitatea actuală, avem nevo-

ie să vedem viitorul și să descope-
rim împreună cum putem contribui 
la proiectarea unui sistem care să 
funcționeze. Asta înseamnă că noi, 
ca adulți, părinți, formatori și facili-
tatori, suntem răspunzători să con-
tribuim, să ne implicăm în dezvolta-
rea copiilor pe fiecare etapă de vâr-
stă: să le deschidem orizontul de 
cunoaștere, să identificăm și să le 
dezvoltăm abilitățile native pentru 
a-și maximiza potențialul natural, 
să le deschidem ochii în înțelegerea 
complexității vieții pentru a avea 
curaj, voință, curiozitate, încredere 
în puterile proprii și responsabilita-
te de a duce la capăt ceea ce are de 
făcut în lumea asta. Indicat e să le 
arătăm ce fac bine, nu ce fac rău, 
să le cerem părerea, să îi rugăm să 
ne argumenteze, ca să ne facă să 
înțelegem alegerile, deoarece atât 
copiii, cât și părinții au nevoie de un 
sistem de repere sănătos.

“Prin proiectul „Aleg să pre-
vin! Educație și sănătate” vom 
apela la expertiza profesioniștilor, 
a unor personalități de valoa-
re care s-au remarcat drept mo-
dele în domeniile în care activea-
ză, și în același timp sunt oameni 
cu valori morale înalte și integrita-
te, orientați să ofere ceva pentru 
comunitate. Tocmai pentru a crea 
conținut de calitate și pentru a ge-
nera informații avizate și cu o mai 
mare greutate.

Dorim să dezvoltăm o comuni-
tate care dorește să afle informații 
din surse avizate despre cum să 
adopte un stil de viață echilibrat și 
despre cum le pot insufla și celor 
mici aceste informații valoroase

Proiectul se adresează unui pu-
blic țintă format din părinți 
interesați de stilul de viață echi-
librat, care au copii cu vârste cu-
prinse între 5 și 12 ani și unui pu-
blic secundar format din persoane 
din medii conexe (profesori, medici 
de familie, medici pediatri, psiho-
logi, bloggeri de parenting) cu rol 
de facilitatori în informarea, edu-
carea, conștientizarea și activarea 
publicului țintă”, mai spun fondato-
rii proiectului.

Familia și profesorii sunt principalele modele ale copiilor
Anul trecut a fost demarat un studiu pe 1.500 respondenți cu vârste cuprinse 

între 12-65 ani – copii, părinți și bunici. Desfășurată pe parcursul unui an, 
cercetarea a urmărit identificarea și raportarea la mentorii și la modelele 
pe care respondenții și le asumă în evoluția lor. Studiul a fost realizat atât în 
mediul offline – cu copii, direct în școli, cât și în mediul online – cu copii, părinți 
și bunici. Rezultatele arată clar faptul că există o nevoie a copiilor de a căuta și 
găsi mentori și modele pe care și-i aleg natural. Rolul părinților, profesorilor și 
al formatorilor este să-i ghideze în selecția potrivită și să le atragă atenția când 
modelele nu aduc un plus valoare dezvoltării lor. „Principalele modele pe care 
ei le urmăresc suntem noi, familia și profesorii, așa că trebuie să fim atenți la 
ce amprentă lăsăm asupra acestor copii prin comportamentul nostru și prin 
stilul de viață și să înțelegem că alegerile noastre se vor revedea și asupra 
lor”, explică Oana Voicu, unul dintre fondatorii „Aleg să Previn! Educație și 
Sănătate!”


