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5121 de elevi, din 25 de licee, din județele Sibiu, Alba și Brașov și 178 de cadre 
didactice au învățat să aleagă gustarea potrivită, conștient, la  momentul potrivit, 
să citească etichetele alimentelor și să controleze mărimea porțiilor.

Entuziasm și 
bucurie

   
Întrebări, curiozități și clarificări

Încredere în 
forțele proprii
Noi cunoștințe acumulate

Muncă în echipă
Activități interactive și 
educative



Elevii au participat cu bucurie și entuziasm la activitățile propuse în cadrul 
proiectului și au realizat moodbord-uri creative, care reflectă mesajele - cheie ale 
campaniei. Pe toată durata proiectului, au făcut fotografii cu farfuriile pe care le-
au pregătit acasă, au desenat, au preluat mesajele cu care au rezonat și le-au 
transpus în mici “opere de artă”.



Elevii au participat la 4 workshop-uri online, în cadrul cărora au asimilat noi 
cunoștințe de la mentorii care au participat la program.

Mentori dedicați
Sfaturi direct de la specialiști, 

Invitați speciali
Elemente surpriză, întâlniri 
neașteptate

Lecții interactive
Sesiuni de întrebări și răspunsuri 
în chat-ul întâlnirilor online.



Am început cu un workshop introductiv, la care au participat Raluca Gaidarji, 
consilier nutritionist, psihologul Iulia Avădănii, Dana Dobrescu, reprezentantul 
Mondelez România, Mădălina Preda, expert în planificare, Florentina Baloș, 
ambasadorul Asociației Sută la Sută Românesc și Lidia Bădilă, specialist 
comunicare și coordonator regional al proiectului. Participanților li s-a explicat că, 
mâncatul conștient nu e despre a mânca mai puțin, deși acesta poate fi un efect, 
ci despre a mânca atât cât are nevoie corpul tău și despre a maximiza experiența.
Au înțeles, astfel, că pot avea o relație sănătoasă cu mâncarea și pot, în același 
timp, să simtă bucurie atunci când mănâncă.



Am continuat cu workshopul de psiho - nutriție, susținut de psihologul Mihai 
Copăceanu. Elevii au învățat ce înseamnă să mănânce conștient, să savureze 
experiența, să se simtă bine și fără vină când mănâncă și să dezvolte o relație 
corectă cu mâncarea. Cu ajutorul psihologului, au înțeles că beneficiază mai mult 
de pe urma mâncării, nutrițional vorbind, când o mănâncă într-un context mental 
pozitiv.



În cadrul unui alt workshop online, Raluca Gaidarji, consilier nutritionist, a adus în 
atenția participanților, faptul că o nutriție corectă ajută la prevenirea bolilor, 
îmbunătățește calitatea vieții și joacă un rol extrem de important în combaterea 
bolilor cronice precum obezitatea, anorexia sau alte boli grave. Elevii au fost 
îndemnați  să creeze, individual, câte un tablou vizual, pornind de la mesajele 
campaniei.



Mădălina Preda, expert în planificare, a adus în discuție, în cadrul unui alt 
workshop, problematica productivităţii personale şi le-a propus adolescenților o 
serie de soluţii privind managementul timpului, rezolvarea problemelor și 
organizarea eficientă a propriului program. Într-un mod interactiv și atractiv, 
aceștia au învățat să realizeze ceea ce își propun mai repede și cu mai puțin efort 
și au învățat cum să țină un jurnal personal, prin tehnica „bullet journalling”.



La ultimul workshop, a participat,în calitate de invitat special, actorul Cosmin Natanticu, care 
a creat o atmosferă plăcută și a dat o notă veselă întâlnirii cu adolescenții. Acesta le-a 
povestit despre obiceiurile sale alimentare și i-a îndemnat să mănânce cu atenție și să se 
bucure cu adevărat de fiecare moment. 



Pe pagina de facebook https://www.facebook.com/gustacuatentie am ținut la curent 
publicul cu parcursul proiectului și am postat fotografii din liceele participante și  
moodbordurile realizate de adolescenți. 

         

https://www.facebook.com/gustacuatentie


Eforturile și implicarea adolescenților au fost răsplătite la final cu diplome și premii, 
constând în brățări fitness, care să vină în sprijinul unui mod de viață mai activ și mai 
conștient. Chiar dacă wrkshop-urile au avut loc online, festivitățile de premiere s-au 
desfășurat fizic, în fiecare liceu participant. 



Premiile au fost primite cu multă bucurie.



Adolescenții ne-au asigurat că aplică deja multe din informațiile învățate în cadrul 
workshopurilor. De la citirea etichetelor, la micile plăceri culinare, pe care și le 
satisfac, fără să se simtă vinovați pentru asta. De asemenea, apelează cu 
încredere, la mentorii pe care i-au cunoscut în cadrul programului. 



Adolescenții spun că și-ar dori ore opționale la școală, în cadrul cărora să învețe 
noțiuni elementare de nutriție și să primească sfaturi privind o alimentație 
sănătoasă. 



Și contează pe noi, să facem posibil acest lucru. 



La finalul proiectului, am primit mesaje de apreciere de la 
profesori: 



Și mesaje de mulțumire de la elevi:



Muuulte mesaje de mulțumire:



Aparițiile în mass-media au confirmat impactul proiectului...



În ficare județ în parte:



Articole despre proiect au fost publicate și pe site-
urile liceelor participante.



Continuăm să povestim despre gustări, alimentație, contextul potrivit, 
momentul potrivit, ce și cum mâncăm, și în alte județe din toată țara.

#gustacuatentie 
#aipofta

#bucuratedemoment
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