
Materiale didactice în domeniul dezvoltării durabile, economiei circulare și bioeconomiei 132 

Anexa XIV - Idei pentru Mentimeter 
 
Mentimeter este o aplicație interactivă online pentru prezentări care permite lectorului să obțină reacții și 
contribuții în timp real din partea participanților, cu sondaje live, întrebări și răspunsuri și nori de cuvinte (a 
se vedea https://www.mentimeter.com/features). Pentru a putea intra online și a transmite răspunsurile, 
cursanții au nevoie de telefoane mobile și de acces la internet prin WiFi sau date mobile. Cei care răspund 
întrebărilor trebuie să introducă codul corespondent prezentării. Codul se găsește în partea de sus a 
diapozitivelor pentru Mentimeter. Platforma Mentimeter poate fi folosită în prezentări sau seminare pentru a 
implica participanții și a interacționa cu aceștia, dar și pentru a colecta date și opinii din rândul publicului (de 
exemplu, întrebarea „Ce produse ecologice confecționate din deșeuri de pește ați fi dispus să încercați?”). 
Testul (quiz) este afișat pe ecran (de proiector), iar participanții văd aceeași imagine pe ecranul telefonului 
propriu. Participanții introduc răspunsurile la fiecare întrebare și toată lumea vede rezultatele pe ecran. 
Pentru a crea un diapozitiv cu un singur nor de cuvinte și întrebări cu trei variante de răspuns este suficient 
un cont gratuit. 
 
Exemplu de nor de cuvinte - Participanții au scris pe telefoane cuvintele pe care le asociază cu 
conceptul de durabilitate, iar aplicația Mentimeter creează un nor de cuvinte cu cele mai 
frecvente cuvinte scrise cu caracterele cele mai mari. În colțul din dreapta-jos, este afișat numărul 
participanților. În partea de sus, se găsește codul pe care participanții l-au introdus când au accesat pagina 
web a platformei Mentimeter: 
 

 

Câteva exemple de întrebări pe tema durabilității: 
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Întrebările de mai sus au fost introduse cu versiunea gratuită. Întrebările de mai jos au fost introduce folosind 
planul Menti Premium, care permite introducerea unui număr mai mare de întrebări. Diapozitivele cu întrebări 
și răspunsuri (quiz) de mai jos au fost concepute pentru a fi atractive vizual, dar și pentru a fi cât se poate de 
interactive. Pentru a crea diapozitivele alegeți tipul întrebării din meniul-conținut al aplicației Mentimeter și 
scrieți tipul de structură a răspunsului corespunzător întrebării. în continuare, scrieți întrebările și 
răspunsurile, având grijă ca opțiunea „Give correct answer” (dați răspunsul corect) să fie selectată - aceasta 
trebuie să fi activă pentru toate întrebările, cu excepția celor despre opinii personale și celor pentru formarea 
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norului de cuvinte. În final, adăugați pe fiecare diapozitiv o imagine de fundal corespunzătoare subiectului. 
Astfel, quiz-ul va fi mai dinamic, deoarece mai multe diapozitive cu fundal alb pot deveni monotone.  
 
Jocul cu întrebări și răspunsuri prin platforma Mentimeter este un format foarte interesant și captivant, care 
introduce un element de amuzament și competitivitate când utilizatorii văd câte persoane dau răspunsul 
corect. Pentru a afla cum tratează platforma Mentimeter datele personale, citiți „Data Processing Agreement 
Statement” (declarație privind prelucrarea datelor personale) (Mentimeter, 2020) 
 

 

Câte persoane sunt ocupate în sectorul agricol 
din UE? 
 
Răspuns: 9,8 milioane  
 
 
Comisia Europeană, 2018. A Sustainable Bioeconomy For 
Europe: Strengthening The Connection Between Economy, 
Society And The Environment. Bioeconomy Strategy. 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf 

 

Care este cifra de afaceri a bioeconomiei 
europene? 
 
Răspuns: 2,3 trilioane de lire sterline  
 
Comisia Europeană, 2018. A Sustainable Bioeconomy For 
Europe: Strengthening The Connection Between Economy, 
Society And The Environment. Bioeconomy Strategy. 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf 
 

 

Cât profit generează anual bioeconomia din 
sectorul agricol? 
 
Răspuns: 380 miliarde de lire sterline  
 
Comisia Europeană, 2018. A Sustainable Bioeconomy For 
Europe: Strengthening The Connection Between Economy, 
Society And The Environment. Bioeconomy Strategy. 
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ec_bioeconomy_
strategy_2018.pdf 

 

Cât profit generează anual bioeconomia din 
sectorul pescuitului și acvaculturii? 
 
Răspuns: 10 miliarde de lire sterline  
 
Comisia Europeană, 2018. Facts And Figures On The Common 
Fisheries Policy. Basic Statistical Data. 
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/pcp
_en.pdf 
Sursa imaginii: Comisia Europeană, 2018. Targeting Fish 
Parasites For A Healthier Aquaculture Industry. 
[https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=
49518&caller=other 

Câte persoane sunt ocupate în agricultură 
în UE? 

Care este cifra de afaceri a bioeconomiei 
europene? 

Cât profit generează anual bioeconomia 
bazată pe sectorul agricol? 

Cât profit generează anual bioeconomia 
bazată pe pescuit/acvacultură? 
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Ce cuvinte vă vin în minte când auziți cuvântul 
„biocombustibil”? 
 
Răspunsuri: grâu, biodiesel, culturi agricole, 
biogaz, combustibili fosili, etanol, 
automobile, avioane, rafinărie, somon, piele 
de pește, oase de pește, ulei de pește...  
 
Sursa imaginii: Genetic Literacy Project., 2018. CRISPR-
Edited Yeast Could Make Biofuel Production More Efficient. 
https://geneticliteracyproject.org/2018/08/15/crispr-edited-
yeast-could-make-biofuel-production-more-efficient/ 

 

Câte dintre produsele ecologice din deșeuri de 
pește menționate mai înainte vă amintiți? 
 
Răspunsuri: cremă de față, piele, ulei de 
pește, chipsuri, biocombustibili, Omega-3, 
pulbere de pește, făină de pește, ambalaje 
comestibile, (bio)plastic, încălțăminte, genți, 
covoare, ciocolată, pastă de dinți, lac de 
unghii... 
 
OBIC, 2015. Ce sunt produsele ecologice? OBIC, Ohio State Univ 
https://www.youtube.com/watch?v=eCwPj0RGBRs 
 

 

Ce cuvinte vă vin în minte când auziți cuvintele 
„deșeuri de pește”? 
 
Răspunsuri: amplasament, piele de pește, 
pește mort, intestine, oase de pește, miros, 
alge, plase, nailon... 
 
Aquaculture Directory, 2015. Nearly Half Oo U.S. Seafood 
Supply Is Wasted, http://aquaculturedirectory.co.uk/nearly-half-
of-u-s-seafood-supply-is-wasted/   

 

Care țară va interzice din 2022 toate produsele 
de unică folosință din materiale plastice 
nebiodegradabile? 
 
Răspuns: China  
 
În plus, Costa Rica va interzice din 2021 toate 
produsele de unică folosință din materiale 
plastice. 

Ce cuvinte vă vin în minte când auziți 
cuvântul biocombustibil? 

Câte dintre produsele realizate din deșeuri de 
pește menționate înainte că amintiți? 

Ce cuvinte vă vin în minte când auziți 
„deșeuri de pește”? 

Ce țară va interzice toate produsele de unică 
folosință din plastic din 2022? 
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Care este cantitatea de lapte irosită în fiecare 
an în UK/  
 
Răspuns: 330.000 milioane de tone  
 
Sursa imaginii: Association for Dietetics in South Africa 
(ADSA) 2015. NutritionConfidence Blog. World Milk Day. 
https://nutritionconfidence.wordpress.com/2015/06/01/world-
milk-day/ 
[Se pot folosi date despre o altă țară] 

 

Care dintre următoarele produse este un produs 
ecologic realizat din deșeuri de pește? 
 
Răspuns: Pasta de dinți  
 

 

Pe care dintre aceste produse ecologice 
realizate din deșeuri de pește ați fi dispus să le 
încercați? 
 
Răspunsul depinde de preferințele 
participanților. 
 
Sursa imaginii: Notpla. 2020. We Make Packaging Disappear 
- Notpla. [online] disponibil la: https://www.notpla.com/ 

 

Ce element chimic nu este prezent în 
fermentația anaerobă? 
 
Răspuns: Oxigenul  
 
Fermentația anaerobă este un proces chimic 
care poate fi folosit pentru conversia 
materialelor organice în biogaz. (Sunt permise 
trei încercări) 

 

Pe care dintre aceste produse ecologice 
realizate din deșeuri de pește ați fi dispus să le 
încercați? 
 
Răspunsul depinde de preferințele 
participanților. 
 
 

Ce cantitate de lapte este risipită anual? 

Care dintre acestea este un produs ecologic 
confecționat din deșeuri de pește? 

Pe care dintre aceste produse din deșeuri 
de pește ați fi dispuși să le încercați? 

Pielărie din piele 
de somon 

Pantofi in alge 

Pulbere de 
proteine de 
pește 

Ambalaje 
comestibile 

Ce element chimic nu este prezent în 
fermentația anaerobică? 

Pe care dintre aceste produse din deșeuri 
de pește ați fi dispuși să le încercați? 

Ciocolată din 
alge 

Chipsuri din 
piele de somon 
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Care dintre aceste produse este realizat din 
păpădie? 
 
Răspuns: Anvelope auto 
 

  

Care dintre aceste produse sunt realizate 
din păpădie? 


