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i.
CARE ESTE 
SCOPUL 
ACESTUI GHID?

ii.
CUI SE 
ADRESEAZĂ 
ACEST GHID?

iii.
CUM SE 
UTILIZEAZĂ 
ACEST GHID?

Acest ghid oferă informații și îndrumări practice pentru multipli-
catori (instructori, adică cei care vor transmite mesajul către alții) 
implicați în promovarea mesajelor cheie / replicarea activităților 
cheie ale inițiativei internaționale intitulată „Respect Mâncării” 
(vezi mai jos), care are drept scop creșterea gradului de conștien-
tizare a risipei alimentare și a modalităților de reducere a acesteia.

Acest ghid îi va ajuta pe utilizatorii săi să planifice, să livreze și să 
își evalueze propriile activități, inclusiv prezentări publice, sesiuni 
de învățare și evenimente de sensibilizare.

Acest ghid este un program pentru activități de sensibilizare, de 
exemplu, prezentări publice, care pot fi furnizate de multiplicatori 
- care au primit instruire ca parte a inițiativei „Cu sinceritate, mân-
care” (a se vedea mai jos) - publicului țintă ales, cum ar fi elevi 
de școală, colegi profesori, membri ai comunității locale, grupuri 
țintă în cadrul proiectelor sociale etc.

„RESPECT MÂNCĂRII”              MULTIPLICATOR              PUBLICUL ȚINTĂ

Acest ghid este destinat a fi o resursă flexibilă. Poate doriți să o 
adaptați pentru a răspunde nevoilor dvs. locale sau individuale sau 
să o utilizați pentru a susține programe sau activități de învățare pe 
care le prestați în prezent, de ex. ca profesor sau instructor la un 
ONG.

Acest ghid oferă asistență practică pentru a vă pregăti în a conver-
sa cu publicul dvs. țintă, pentru a promova idei ale proiectului 
„Respect Mâncării” și pentru a desfășura activități proprii care 
abordează subiectul deșeurilor alimentare (consumabile) casnice, 
impactul acestora la nivel global și soluțiile posibile. 

Acest ghid conține scenarii pentru prezentări pe diferite subiecte. 
Poate fi utilizat pentru a implementa tot felul de activități tematice 
legate de risipa de alimente, de ex. :

lecții școlare / prelegeri universitare
seminarii sau întâlniri pentru ONG-uri sau alte părți interesate
prezentări / instruiri la locurile de muncă
prezentări către publicul larg
contribuții la conferințe și alte tipuri de contribuții
implicare / evenimente comunitare
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Acest Ghid a fost conceput ca parte a inițiativei internaționale 
 „Respect Mâncării” care a fost implementată în Bulgaria, Croația, 
 Estonia, Letonia, Lituania și România în perioada 2017-2020.

Principalul obiectiv tematic: risipa de alimente în gospodării 
(deșeuri de consum / consum alimentar casnic)
Abordare: învățare globală, ce se adresează interdepen- 
dențelor dintre țările / regiunile cu venituri mici și regiunile 
cu venituri mari, cum ar fi cele din Europa, în ceea ce privește 
procesele care implică alimente
Orientat  spre:

furnizarea grupurilor țintă de informații relevante cu pri-
vire la risipa alimentară și impactul global, precum și sfa-
turi utile pentru reducerea risipei alimentare la domiciliu
conștientizarea faptului că deșeurile alimentare, oriunde 
sunt generate, provoacă consecințe sociale, economice și 
de mediu în multe regiuni, dar și la nivel global
încurajarea conștientizării și înțelegerii rolului de interde-
pendență și al responsabilității publicului / persoanelor în 
raport cu exteriorul 

INTRODUCEREA 
INIȚIATIVEI

0. INTRODUCEREA INIȚIATIVEI
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Prezentați echipa / dvs. înșivă. Anunțați:

subiectul: s-ar putea să doriți să vă păstrați audiența contrariată 
abordând subiectul într-un mod neobișnuit, de ex.: „Subiectul 
nostru de astăzi este destul de delicios: mâncare”

structura prezentării dvs. (opțional): dacă nu doriți să vă dez-
văluiți conținutul, prezentați structura în termeni generali, de 
ex.: „După o scurtă introducere, vom discuta chestiuni practice”. 

Luați în considerare să rugați publicul dvs. să-și împărtășească mo-
tivele pentru care participă  la eveniment.

Prezinta-te pe tine/echipa

Utilizați prezentarea interactivă „Consumul de alimente fără deșeu-
ri: sunteți gata?” (Vedeți materialele auxiliare). Prezentați câteva 
slide-uri despre experiența dvs. și subiectele campaniei / inițiativei / 
prezentării.

Utilizați prezentarea numai cu logo-ul „Respect Mâncării” sau cu 
un impact vizual la produsele alimentare. Puneți întrebări publicu-
lui specifice pentru „spargerea gheții”, de ex. „Există consumatori în 
această audiență?”

Pentru mai multe idei de întrebări despre spargerea gheții, consultați: 
https://blog.polleverywhere.com/fun-icebreaker-questions/

Să facem cunoștință

Luați în considerare utilizarea unei platforme online de sondare live 
(de ex. https://kahoot.com) pentru a vă cunoaște  p ublicul. Aici sunt 
câteva idei pentru întrebări care urmează să fie puse, prin intermediul 
unui sondaj de audiență live:

Cât de des mănânci în fiecare zi?
Ce sector / cine produce cele mai multe deșeuri alimentare?
Cât de des cumpărați / pregătiți mâncarea?
Are un impact risipa de alimente asupra climei / schimbărilor 
clima tice?
Ați dori să reduceți risipa de alimente la domiciliu?
 Folosiți o listă de cumpărături în timpul cumpărăturilor?

Invitați participanții într-un cerc: fiecare participant trebuie să între-
be numele vecinilor (de la stânga și de la dreapta); apoi parcurgeți 
cercul cu fiecare spunând numele vecinilor. De asemenea, își pot 
adresa reciproc întrebările sugerate în opțiunea 1.

1. FORMATUL PREZENTĂRII

1.1. 
SPARGEREA 
GHEȚII

Opțiunea 1: 

Opțiunea 1: 

Opțiunea 2: 

Opțiunea 2: 
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Este momentul sa comunici subiectul. 

Dacă este disponibil, utilizați date locale - cifre naționale privind 
deșeurile alimentare, statistici salariale medii, „coșuri de produse” 
etc. - și exemple locale: cu cât mai mult, cu atât mai bine.

Asigurați-vă că utilizați cuvintele cheie: 

Risipa alimentară 
evitabil/neevitabil
comestibil/necomestibil 
lanț de aprovizionare cu alimente 
ciclul de viață al produselor alimentare 

Comentați rezultatele sondajului de audiență în direct (a se vedea 
1.1, „Sa facem cunoștință”). Pentru a facilita discuțiile:

Luați în considerare utilizarea unei imagini sau a unui videoclip care 
arată un consumator care urmează să arunce un produs alimentar, 
cum ar fi o banană cu puncte negre.

Întrebați-vă publicul: „Este într-adevăr inevitabil?”
Continuați arătând o imagine care ilustrează multe posibilități 
de utilizare a bananelor supracoapte.Întrebați-vă publicul ce 
sunt deșeurile alimentare inevitabile.

Prezentați imaginea unui produs alimentar/prânz, ex. un burger. 

Întrebați-vă audienta: „Câtă apă este necesara pentru a produce 
acest prânz/masă?”
Arătați amprenta de apă a produsului /mesei.
Întrebați publicul de ce amprenta este atât de mare.
Introduceți ideea ciclului de viață al produsului. Explicați ce este 
un „food-print”.
Prezentați o imagine a oamenilor care urmăresc să colecteze apa 
în zonele cu lipsa de apă. Abordați un subiect de discuție despre 
țările stresate/sărace în apă care folosesc/irosesc apa pentru a 
produce alimente pentru export.

Rugați participanții să își împărtășească experiența în legătură cu ri-
sipa alimentară. Continuați invitând audiența să discute despre ceea 
ce se pierde împreună cu mâncarea irosită.

SFAT: Fiecare subiect /slide nou poate fi precedat de întrebări 
care vă vor ajuta să stimulați curiozitatea publicului, cu scopul de 
a declanșa discuții.

1.2. 
SĂ TRECEM 
LA AFACERI

?

1. FORMATUL PREZENTĂRII

Opțiunea 1: 

Opțiunea 2: 

Opțiunea 3: 
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Impactul risipei alimentare

În timp ce vorbim despre impacturile legate de risipa alimentară, 
asigurați-vă că abordați mai multe aspecte, de natură:

economică
socială 
de mediu

Deoarece există o mare varietate de exemple care pot fi prezentate, 
selectați cel puțin un exemplu pentru fiecare grup de impact.

Utilizați prezentarea interactivă. Adăugați mai multe întrebări, dacă 
este nevoie.

Continuați să discutați despre „ce se pierde împreună cu mân-
carea irosită”.
Luați în considerare introducerea unui exemplu încărcat emo-
țional și cu impact vizual, de ex. o familie de urangutani afectați 
de despădurire. Pentru început, întrebați publicul dvs.: „Ce spe-
cie este aceasta? Cum se descurca aceasta specie în zilele noas-
tre? ”
Explicați legătura dintre risipa alimentară și despădurire.
Folosiți un slide pentru a pune întrebări similare despre albine: 
„Pesticidele sunt folosite pentru cultivarea hranei. Albinele se 
confruntă cu dispariția. Există vreo legătură între aceste două 
fenomene?”
Întrebați publicul dvs. dacă un produs alimentar „are picioare” 
și continuați prin introducerea ideii de amprentă ecologică: „Cu 
toate acestea, produsul alimentar lasă o amprentă!”
Continuați discutând despre „milele alimentelor”, călătoria pro-
dusului și lanțurile de aprovizionare.
Luați în considerare întrebarea: Care sunt avantajele și dezavan-
tajele lanțurilor globalizate de aprovizionare cu alimente?
Arătați o imagine cu impact a persoanelor care scapă de un eve-
niment meteo extrem și vorbiți despre „refugiații climatici”.
Continuați discutând despre impactul deșeurilor alimentare 
asupra mediului.
Luați în considerare invitația audientei dvs. în a calcula o am-
prentă de apă / carbon pentru meniuri sau produse diferite.
Arătați o imagine de impact a persoanelor care suferă de foame 
sau care se confruntă cu un deficit de apă sever.

1.2.1.
ACȚIONÂND 
GLOBAL

1. FORMATUL PREZENTĂRII

Opțiunea 1: 
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Testează-ți audiența punând întrebări precum „Vorbim despre 
milioane sau miliarde [de oameni]?”
Explicați că, în lume, sunt produse suficiente alimente, pentru a 
hrăni toată lumea.
Discutați despre cifra de 1/3 de mâncare irosită.
Luați în considerare citarea altor efecte legate de funcționarea 
globală a sistemului alimentar irosit, inclusiv:  

migrația 
violarea drepturilor omului  
criza siguranței alimentare 
sărăcia

Alegeți oricare dintre exemplele furnizate în publicațiile proiectului 
„Respect Mâncării”, Testele educaționale  sau animațiile video   pen-
tru a ilustra impactul economic și social asupra mediului al deșeuri-
lor alimentare, pentru a începe prezentarea dvs. despre aspectele 
globale ale risipei alimentare. 

Pentru a facilita discuțiile, luați în considerare utilizarea unor exemp-
le precum anunțul despre uleiul de palmier (https://www.youtube.
com/watch?v=JdpspllWI2o). Întrebați publicul: credeți că există o 
legătură între problema uleiului de palmier și risipa alimentară? 
Accen tuați nu numai aspectele de mediu, dar și aspectele sociale și 
economice ale problemei.

SFAT: în funcție de reacțiile audientei, puneți întrebări suplimen-
tare despre fiecare subiect sau solicitați audienței să formuleze 
alte întrebări.  

Afișați animația video “Povești de bucătărie. APĂ” (despre fasolea 
kenyană, https://youtu.be/do8R9kuWR_g). Discutați cu publicul dvs. 
despre:

interdependența interacțiunii economice dintre cele două părți, 
din punctul de vedere al fermierului 
interdependența interacțiunii economice dintre cele două părți, 
din punctul de vedere al consumatorului

Întrebați publicul dvs., cum schimbarea unui punct de vedere 
poate induce o perspectivă diferită asupra problemei (se numește 
„proprietatea problemei”).

1. FORMATUL PREZENTĂRII

Opțiunea 1: 

Opțiunea 2: 

Opțiunea 3: 
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Rolul gospodăriilor / consumatorilor

Sfat - utilizați:

cifrele și procentele de deșeuri de hrană din UE
cifre naționale, dacă sunt disponibile

Discutați cu audienta dvs. despre: 

caracteristicile gospodăriei, legate de risipa alimentară
motivele de risipire a alimentelor acasă 

Consultați publicațiile proiectului “Respect Mâncării”  
(https://www.infocons.ro/ro/pg-materialele-proiectului-MjIyLTQt-
MTMx.html) pentru exemple.

Folosiți prezentarea interactivă.

Invitați audienta dvs. să ghicească / să indice ce sector („Cine?”) 
contribuie cel mai mult la risipa alimentară generală.
Întrebați despre diferența cu privire la risipa alimentară între 
țările cu venituri mari și cele cu venituri mici.
Inspirați-vă publicul prezentând câteva exemple impresionante 
de campanii de reducere a deșeurilor alimentare foarte eficiente.
Comentarea eforturilor care au dus la reducerea risipei alimen-
tare facilitează discuțiile întrebând: Este posibil acest lucru, în 
contextul nostru local? Măsurile/acțiunile respective ar funcționa 
în țara noastră?
Surse de referință care consideră reducerea deșeurilor alimen-
tare, drept ca o măsură extrem de eficientă pentru combaterea 
schimbărilor climatice, de ex. „Proiect Drawdown” (https://
www.drawdown.org/solutions): reducerea deșeurilor alimentare, 
ca soluție în Top 3, la încălzirea globală.
Discutați de ce sunt abordate deșeurile alimentare în ODD - 
Obiectivele dezvoltării durabile ale ONU: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ și  pachetul privind economia circula ră 
a UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CEL-
EX:52014DC0398

Prezentați un calcul despre câți bani costă mâncarea irosită pentru 
gospodăriile din țara dvs. Luați în considerare compararea datelor 
dvs. naționale cu cele ale țărilor vecine. Arătați o imagine cu mâncare 
irosită și întrebați publicul cum se simte în legătură cu cantitățile și 
motivele risipei de alimente.

1.2.2.
LA NIVEL LOCAL 
(GOSPODĂRIE)

1. FORMATUL PREZENTĂRII

Opțiunea 1: 

Opțiunea 2: 
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Cum sa reduc risipa de alimente la domiciliu? 

Prezentați o colecție de sfaturi ușoare, care pun accentul pe preve-
n irea și reducerea deșeurilor alimentare la domiciliu, în ordinea 
următoare, pentru a introduce ideea unui ciclu / reciclare și prevenirea 
deșeurilor, inclusiv:

Folosiți prezentarea interactiva. Comentați sfaturile din mers:

PREZENTAREA SFATULUI 1:
Planificarea meselor

Dacă planificăm porțiuni și cumpărăm alimente care țin strict de 
lista noastră de cumpărături alimentare - niciun fel de mâncare 
nu va fi risipit și mai mulți bani vor rămâne pentru noi!
Asigurați-vă întotdeauna că niciun fel de mâncare nu este ascuns 
în frigider sau dulap. „Auditează-te” în mod regulat.
În congelator, căutați OÎN-uri - obiecte înghețate neidentificate

PREZENTAREA SFATULUI 2:
Cumpărare inteligentă

Creează-ți lista de produse fie pe hârtie, fie folosind notebook- 
ului, sau telefonul, sau folosind orice aplicație mobilă pe care o 
poți descărca.
Se pare că europenii petrec 5 ore pe lună, în medie, alegând și 
cumpărând mâncare care nu se va consuma.
Dacă doriți să cheltuiți mai puțini bani, luați un coș de cumpără-
turi  în loc de căruțul obișnuit.
Aproape 50 la sută dintre europeni se simt derutați de termenii 
„Utilizați pana la…” și „Bun de preferință înainte de ...”.
10% din deșeurile alimentare din UE rezultă din confuzia cauzată 
de datele inscripționate pe ambalaje.

cum să-ți 
planifici 
cumpărăturile

cum să-ți 
planifici 
mesele

cum să 
cumpărați 
inteligent

modul de 
depozitare a 
alimentelor

modul de 
înghețare al 
produselor

cum să îți 
porționezi 
mesele

cum să vă 
reutilizați 
resturile

modul de a 
produce compost 
la domiciliu

1. FORMATUL PREZENTĂRII

Opțiunea 1: 
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PREZENTAREA SFATULUI 3:
Porționarea

Planificarea porțiilor nu înseamnă că va trebui să prepari și să 
mănânci mai puțin. Vei găti exact cantitatea pe care o poți (și o 
vei) mânca.
Puteți determina cantitatea de carne, pește sau legume de care 
aveți nevoie pentru mese, folosind pumnul, palma și mâna.
Conform unui studiu realizat în Danemarca, utilizând farfurii pen-
tru alimente care sunt cu 9% mai mici decât cele obișnuite, canti-
tatea de deșeuri alimentare poate fi redusă cu mai mult de 25%.

PREZENTAREA SFATULUI 4: 
Stocare inteligentă

Folosiți cât mai puțin plastic pentru a păstra mâncarea. Verificați 
compoziția recipientelor din plastic pentru a nu exista substanțe 
chimice dăunătoare.
Nu țineți cartofii și ceapa împreună: cartofii încolțesc mai repede 
când sunt expuși gazelor emise de ceapă.
Frunzele de salată și ierburile vor rămâne mai proaspete dacă le 
presărați cu apă, le înfășurați într-un prosop de hârtie și le de-
pozitați într-o pungă sau un recipient în frigider.
Ciorbele, tocanele, pastele, orezul și alte alimente preparate pot 
fi păstrate în condiții de siguranță la congelator până la 3 luni.
Nu puneți niciodată mâncare dezghețată în congelator. 

PREZENTAREA SFATULUI 5:
Refolosirea rămășitelor

Înainte de a arăta următorul slide, rugați participanții să împăr-
tășească propria experiență / sfaturi despre cum să reutilizați 
resturile de pâine, paste și terci de ovăz. Atunci dați exemple și 
sfaturi.
Puteți reutiliza întotdeauna orezul în feluri de mâncare noi, de 
exemplu, prin amestecare cu legume sau transformându-se într-o 
delicioasă budincă de orez pentru desert.
Terciul de ovăz este perfect pentru clătite, gogoși, biscuiți și chiar 
smoothie-uri 
Folosiți resturile de paste pentru salate, supe sau coaceți-le cu 
condimente 

1. FORMATUL PREZENTĂRII
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Rugați participanții să împărtășească propriile lor experiențe care 
implică: 

obiceiuri de cumpărare a alimentelor 
stocare 
congelare 
refolosirea resturilor
etc.

De ce este nevoie pentru a planifica și implementa o activitate / 
 campanie

Explicați audientei dvs. (și asigurați-vă că urmați pașii necesari în 
 momentul în care vă promovați activitățile) că, pentru a organiza o 
campa nie tematică pe risipa de alimente, va trebui să:

definiți grupul (grupurile) țintă
selectați metodele care vor fi utilizate
optați pentru un loc și o dată
redactați programul
alegeți mesaje cheie care trebuie utilizate
promovați activitățile planificate
centralizați feedback-ul
monitorizați rezultatele

Căutați exemple de implementare, din propria ta experiență: care 
ele mente de campanie au avut succes și care nu s-au dovedit efi cien-
te? Expuneți exemplele pentru discuții.

Rugați membrii publicului să împărtășească experiențele lor activiste. 
Împărțiți publicul în grupuri și repartizați sarcinile  folosind pași / cri-
terii definitorii, pentru o campanie sau activitate eficientă. Discutați 
rezultatele într-o sesiune comună.

Cum să comunicați online (și off-line)

Explicați publicului dvs. că pentru a promova / face publicitate activi-
tății sau campaniei pe teme de reziduri alimentare, trebuie să:

definiți grupul / grupurile țintă 
scrieți un mesaj text
găsiți o imagine potrivită și de impact
alegeți canalele potrivite pentru promovare 
angajați alți multiplicatori / părți interesate / susținători

1.3.
LANSAȚI IDEEA 
ÎN PUBLIC

1. FORMATUL PREZENTĂRII

Opțiunea 2: 

Opțiunea 1: 

Opțiunea 2: 
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Asigurați-vă că folosiți „Mesajele cheie” din campania „Respect 
Mâncării” pentru mesajele online, de ex.:

Este nevoie de mult timp, energie, precum și de resurse naturale 
și umane pentru a produce hrană.
La nivel global, 1/3 din toate produsele alimentare sunt irosite.
Mai multe alimente sunt irosite în case, decât din restaurante sau 
supermarket-uri.
Gospodăriile europene sunt responsabile pentru mai mult de 
jumătate din totalul deșeurilor alimentare din UE.
Deșeurile alimentare contribuie foarte mult la schimbările 
 clima tice.
Reducerea deșeurilor alimentare, din întreaga lume, ar contribui 
la reducerea emisiilor de gaze care încălzesc planeta.
Dacă se irosesc mai puține alimente, în țările cu venituri mari, de 
acest lucru ar putea beneficia țările cu venituri mici.
Reducerea deșeurilor alimentare poate reduce presiunea pentru 
a produce mai multe alimente, ceea ce ar reduce utilizarea pesti-
cidelor, dar și distrugerea ecosistemelor forestiere.
Consumatorii au un rol important în abordarea risipei alimentare.

Căutați exemple din propria experiență de utilizare a canalelor de 
socializare: trimiteți exemple de succes, precum și altele mai puțin 
eficiente, pentru discuții. Întrebați-vă publicul de ce unele mesaje se 
dovedesc a avea mai mult succes decât altele.

Munca în echipă: invitați participanții să scrie un scurt mesaj despre 
risipa de alimente de acasă pentru o postare pe social media. Sarcina 
lor este de a decide cu privire la “vocea tonului” și alegerea publicul 
țintă. Solicitați să se gândească la imagini de impact pentru a sprijini 
mesajul.

Munca în echipă: Rugați participanții să schițeze un concept pentru o 
mică campanie care să abordeze risipa de alimente de consum, inclusiv:

un titlu al campaniei
mesaje esențiale 
tipuri de activități
grupuri țintă - mesaje principale
mobilizare
modalități de obținere a feedback-ului 
evaluarea rezultatelor 

Rezultatele activității echipelor pot fi prezentate sub forma unui 
poster (recomandare).

1. FORMATUL PREZENTĂRII

Opțiunea 1: 

Opțiunea 2: 

Opțiunea 3: 
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Inspirați-vă colegii / publicul țintă cu un apel la acțiune, făcând referi re 
la formele de activitate care s-au dovedit eficiente ca parte a campa-
niei „Respect Mâncării”, inclusiv:

Laboratoare alimentare: invitați un bucătar sau o celebritate 
(micro-/ locală) sau o „personalitate din domeniul alimentar” 
să găzduiască o sesiune interactivă de preparare a alimentelor, 
transmițând mesaje cheie despre economisirea alimentelor, 
cum ar fi „Planificați-vă mesele”, „Reutilizați-vă rămășițe”, „Folo-
sește- ți produsele ”, ”Acele banane negre sunt grozave”.

Turnee: organizați turnee pe teme de deșeuri alimentare în școli 
sau în timpul taberelor de vară, invitând elevii să joace jocuri pe 
tema risipei alimentare.

Dezbateri: organizați dezbateri pe teme de deșeuri alimentare la 
școli sau într-un loc public.

Instruire bazată pe simulare: invitați un public tânăr la o activi-
tate interactivă (gamificată) oferind informații despre ciclul de 
viață al unui produs (de ex. Călătoria tomatei). 

Cabine de informare: nu pierdeți niciodată o ocazie de a vă infil-
t ra în evenimente / festivaluri din comunitate cu cabine de infor-
mare  / corturi pentru a promova reducerea deșeurilor de pro-
duse alimentare: invitați oamenii să joace unele jocuri tematice 
pe tema risipei de alimente, să rezolve unele teste și să câștige 
premii.

Ateliere de povestire: invitați un blogger sau un influencer local, 
un artist sau un trainer pentru a ajuta publicul în crearea de pov-
ești audio-vizuale despre risipa alimentară.

Reuniuni ale părților interesate: invitați organizațiile locale 
 interesate și solicitați sprijinul lor pentru acțiunile dvs. care 
vizează conștientizarea problemei deșeurilor alimentare.

Instalații: luați în considerare invitația studenților sau a crea-
torilor locali pentru a proiecta obiecte atrăgătoare, pentru a fi 
instalate / expuse în spații publice, ca mijloace de promovare a 
mesajelor cheie despre risipa alimentară.

Susțineți-vă apelul la acțiune, cu o prezentare a fotografiilor din 
 evenimentele și acțiunile organizate.

1.4.
REZOLV-O 
SINGUR!

1. FORMATUL PREZENTĂRII



GESTIONAREA AUDIENTEI

2

Sony Herdiana / Shutterstock.com
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Tendințele internaționale în educație arată o trecere de la abordarea 
tradițională centrată pe profesori, către o abordare centrată pe elev.

În timp ce vorbiți cu publicul dumneavoastră, asigurați-vă că: folosiți 
tehnici recunoscute pentru a capta și a menține atenția, de ex. arată  
un obiect vizual, pune o întrebare publicului tău, apoi dezvăluie 
răspunsul, sau arată un mesaj video, adresează o întrebare audientei 
tale, apoi dezvăluie răspunsul.

În plus:

răspunde la întrebări și interacționează cu publicul
răspunde la întrebări, astfel încât să pari mereu că știi răspunsul - 
 chiar și atunci când nu!
învață de la, și despre participanți, în timp ce ei învață de la și 
despre tine 
utilizați experiențele și cunoștințele trecute ale cursanților
informațiile prezentate sunt facile și nu didactice 
fă-i pe participanți să râdă și să se bucure în timp ce învață
încurajează participanții să clarifice sarcinile sau rezultatele 
 pentru cursanți
împărțiți grupurile în perechi/echipe pentru a implica pe fiecare 
cu anumite sarcini specifice
nu formați grupuri / echipe de discuție mai mari de opt 
Fiți atenți la membrii liniștiți ai publicului (sunt ascultători 
fericiți? Plictisiți? Dezinteresați? Lipsiți de încredere? Frustrați?)
Țineți la distanta membrii publicului / grupul, de comentariile 
personale negative 
Țineți seama de aspectul emoțional al dinamicii grupului, inclusiv 
de propriile sentimente care pot fi împărtășite

2. GESTIONAREA AUDIENTEI



OBȚINEREA FEEDBACK-ULUI

3
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Evaluarea instruirii

Primirea feedback-ului este o parte importantă a oricărei instruiri.

Poate doriți să obțineți feedback de la cursanți printr-un schimb 
infor mal, de ex. adunarea în cerc; răspunzând la întrebări:

După ce ați finalizat această pregătire, ce lucruri ați învățat pe 
care nu le știai până acum?
Exista un lucru pe care îl poți face diferit, în mediul de acasă?
Există ceva ce s-ar fi putut face diferit, în acest antrenament?
Care este cel mai semnificativ lucru pe care l-ai învățat, în urma 
experienței de astăzi?
Există ceva despre care ați putea gândi altfel, după experiența 
de astăzi?

Cu toate acestea, pentru monitorizarea implementării proiectului, 
este important ca cursanții să își transmită feedback-ul în scris. Înmâ-
nați un formular de evaluare (a se vedea un formular de probă mai 
jos), solicitând „Am aprecia cu adevărat dacă puteți petrece câteva 
minute la sfârșitul sesiunii de astăzi completând acest formular”.

3. OBȚINEREA FEEDBACK-ULUI



1 Ce aspecte ale unității vi s-au părut cele mai valoroase?

2 Ce aspecte ale unității vi s-au părut mai puțin valoroase?

3 Ce schimbări, dacă există, intenționați să le faceți în munca/practica dumneavoastră, ca rezultat al învățării?

Vă rugăm selectați un rating indicând 
cât de mult sunteți de acord sau nu, 
cu fiecare declarație: (spațiul este 
prevăzut pentru comentariile relevante)

Puternic 
dezacord Dezacord Dezacord 

parțial Acord parțial Acord Puternic 
acord

4 Unitatea de învățare a fost plăcută

5 Unitatea de învățare a fost relevantă 
pentru practica mea profesională

6 Unitatea de învățare a îndeplinit 
nevoile mele de învățare

7 Unitatea de învățare a oferit 
suficiente oportunități de 
interacțiune și discuții

8 Ritmul de predare a unității de 
învățare a fost acceptabil (vă rugăm 
să comentați dacă / unde este a fost 
prea rapid/prea lent)

FORMULAR DE EVALUARE



Cum ai evalua următoarele afirmații? 
(spațiul este prevăzut pentru 
comentariile relevante)

Foarte slab slab doar sub 
medie

chiar peste 
medie bun excelent

9 Competențele de prezentare ale 
instructorului (instructorilor))

10 Capacitatea de reacție a 
instructorului (instructorilor)) (de 
exemplu, în mod activ facilitează 
învățarea, răspunde la întrebări)

11 Cunoștințele instructorului 
(instructorilor)) în domeniu

12 Echilibrul metodelor de predare 
folosite

13 Exercițiile practice (de exemplu, rolul 
pe care acestea îl joacă, munca de 
grup etc.)

14 Resursele de formare (de exemplu, 
fișe, prezentări PowerPoint, resurse 
video etc.)

15 Vă rugăm să adăugați orice comentarii cu privire la declarațiile de mai sus:

16 Vă rugăm să precizați cel puțin un mod în care unitatea de învățare ar putea fi îmbunătățită pentru data 
viitoare:

17 Precizați orice observații suplimentare:

18 Ați recomanda această unitate unui coleg? 

Cum ai evalua următoarele afirmații? 
(spațiul este prevăzut pentru 
comentariile relevante)

foarte slab slab doar sub 
medie

chiar peste 
medie bun excelent

19 Per ansamplu cursul a fost:

Referința:  Train the Trainers’ Toolkit. NHS Education for Scotland, 2017.

Da Nu

Vă mulțumim pentru timpul acordat pentru a completa acest formular de evaluare!




