
Gustă cu atenție. 

Bucură-te de moment



560 de elevi și 21 de cadre didactice au învățat despre cum să aleagă gustarea

potrivită la momentul potrivit, să se uite la controlul porțiilor, să citească etichetele 

alimentelor și să își aleagă gustările conștient.

Întrebări, curiozități, necunoscute, clarificări. Tineri 

entuziaști și cu multe întrebări. 

La finalul fiecărui workshop am întâmpinat 

curiozitatea despre... ce urmează.



Ne-am și distrat în timp ce am învățat și ne-am delectat privirea cu moodbord-

urilor creative lucrate de copii. Fără elemente obligatorii, fără stres, doar cu 
bucurie și libertate de exprimare pentru ei. 

Cumva, și noi, adulții, eram curioși să aflăm ce au înțeles din cadrul workshopurilor 

și dacă le-a plăcut.



Moodbord-uri BUCURIE





Dar mai bine începem să prezentăm cu bucurie și pas cu pas 

traseul parcurs până acum



Am început cu workshopurile de nutriție, dar și cu mari emoții despre desfășurarea lor în 

on-line și în plină pandemie, după un an în care copiii au stat în fața monitoarelor, un an 

care a adus pentru mulți anxietate și mai puțină răbdare. 

Dar ei au fost foarte curioși. La finalul workshopurilor au adresat întrebări, așa că ne-a 

fost clar că aveau multe necunoscute și, da, recunoaștem și că ne-am bucurat mult că 

le-am putut răspunde.



La cele 4 workshopuri de nutritie susținute de dna doctor Laura 

Davidescu, a participat si actorul Cosmin Natanticu care a creat 
o atmosferă prietenoasă și extrem de confortabilă pentru copii și 

a stârnit și hohote de râs.
Acesta le-a povestit adolescenților despre obiceiurile sale 

alimentare, despre cum era inainte si cum este acum cu 
alimentația din punctul lui de vedere. 

În timpul celor 4 workshopuri de nutriție Anca Ghinea si Anca 
Panait au ținut timp de 21 de zile jurnale personale de mâncat și 

au creat postări care să fie sursă de inspirație pentru 
adolescenți.

https://www.facebook.com/anca.ghinea.7https://www.facebook.com/anca.panait.545

https://www.facebook.com/cosminc1



Sesiunea de informare privind citirea etichetelor, sesiune suținută de dna Veronica Mitran-
vicepresedinte ANPC, a avut un impact major, cu toții recunoscând că rar citeau și acordau 

importanță etichetei. Tot ceea ce verificau era termenul de valabilitate și cam atât.
Ulterior sesiunii de informare am intervievat-o pe dna Mitran și dumneaei ne-a răspuns atât în 

calitate de mama, cât și în calitate de profesionist, iar articolul informativ a avut pe rețeaua de 

socializare Facebook un reach de 4017 persoane.

https://tribunaconsumatorilor.ro/adolescentii-din-ziua-de-azi-sunt-consumatori-responsabili
.



Am creat pagina de facebook https://www.facebook.com/gustacuatentie
unde am postat cu drag și bucurie atât informații utile care vin în sprijinul 

consumatorilor, dar și informații prin care am ținut la curent publicul cu parcursul frumos 

al proiectului și am postat moodbordurile creative ale copiilor. 
S-a lucrat la ele, au făcut asta cu drag și s-a văzut ca le-au plăcut workshopurile și 

discuțiile la care au participat.

344 de postări bucurie cu reack de 23.308 persoane

https://www.facebook.com/gustacuatentie


După faptă și răsplată. Eforturile și implicarea se răsplătesc și se apreciază, prin urmare 

am zis:
Festivitate de premiere pentru copii?

Bineînțeles ❤

 Au fost create în primă fază evenimente on-line, dat fiind faptul că nu știam sigur 
dacă festivitățiile de premiere se vor putea oficia fizic. 

 În plus, am considerat că o să fie și un motiv de bucurie pentru adolescenți să își 
vadă moodbordurile postate.



Adevărul este că erau mult prea frumoase ca să nu ne bucurăm cu toții de ele. 

Adolescenții au fost foarte încântați de tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul 

proiectului și au lucrat cu mare, mare drag, iar asta s-a văzut.



În cadrul festivitățiilor de premiere marea majoritate a adolescenților a mărturisit 

că a început să aplice din informațiile aflate în cadrul workshopurilor. 

De la citirea etichetelor, la mâncatul ciocolatei fără reproș ulterior, la grija față de 

mâncatul de plictiseală și la includerea fructelor și legumelor în alimentație.

Moodboard creat de FeliX Halalau- Colegiul National Ion creangă



Au urmat festivitățiile de premiere în cadrul cărora au fost oferite premiile și 
diplomele iar în timpul acestora am putut povesti cu copiii despre ce au înțeles, ce 

aplică sau nu aplică din cadrul workshopurilor, ce li se pare greu și de ce anume.

Și ne-am și distrat, am râs pe cinste și le-am lăsat promisiunea că ne vom mai auzi.





Bucuria primirii premiului și a diplomei de participare a fost foarte mare. 

S-au simțit apreciați și răsplătiți pentru implicarea lor.



În zilele ce au urmat după festivitățiile de premiere, copiii ne-au surprins 

cu poze frumoase, ce aveau ca element central premiile primite.





Iar surprizele și bucuria continuă:



Am primit scrisori de mulțumire de la elevi



Și de la profesorii coordonatori





Aparițiile media au avut un impact fabulos

Despre proiect s-a povestit la:

- Jurnal România TV în prime time și jurnalele zilei

- Jurnale Digi 24
- Neatza cu Razvan și Dani

- A7TV-Alături de tine 
- De vorbă cu Iulia Zgripcea/ jurnalist





La filmări am povestit mult cu adolescenții, cu cadrele didactice și cu reporterii care au 

venit. Am primit de fiecare dată întrebări pentru care am aflat răspunsul de la 
specialiști și am reușit să aducem claritate în zilele ce au urmat. 

Sunt adolescenți, și nu puțini printre ei, care ne-au adresat rugămintea de a repeta 

întâlnirile pentru că mai au întrebări care au apărut pe parcurs.



Am continuat cu sesiunile susținute de Mădălina Preda- Planning 
Expert, care a ținut un workshop dedicat cadrelor didactice și 3 
workshopuri dedidcate unui numar de 10 adolescenți care au 

participat la workshopurile inițiale și ne-au bucurat cu 

moodbordurile lor creative.



Workshopul despre bazele planificării a fost foarte apreciat atât de către 
cadrele didactice, cât și de adolescenți.



Pshihologul Iulia Avădani a discutat cu copiii despre emoții. Ce e cu ele, când 

apar, ce sunt de fapt, cum le putem gestiona și cum aplicăm asta și în relația 

noastră cu mâncarea.



10 dintre adolescenții norocoși, care au beneficiat de cele 3 sesiuni de aprofundat bazele 
planificării au profitat din plin de workshopurile de planificare și au lucrat cu drag pe toată 

perioada derulării lor.



În tot acest timp proiectul continuă să prezinte interes iar informația a fost și este 

preluată și în mediul online
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- Pentru luna septembrie am oferit deja un interviu pentru RRI- Radio România 
Internațional – România la ea acasă și mai avem planificat încă un interviu pentru Europa 

FM, Știre ce va fi difuzată tot în luna septembrie. 

- Predăm tuturor scrisorile de mulțumire și apreciere 

pentru implicarea lor în cadrul proiectului. 



Și continuăm să povestim despre gustări, alimentație, contextul 

potrivit, momentul potrivit, ce și cum mâncăm.

#gustacuatentie 

#aipofta

#bucuratedemoment



Lidia Feher 

Project Lead

Florentina Baloș
Ambasador Proiect


