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In 16 octombrie, celebrăm în întreaga lume Ziua Mondială a
Alimentaţiei. Această zi internaţională a fost instaurată pentru a
trage un semnal de alarmă asupra problemei mondiale a lipsei
alimentelor şi pentru a încuraja lupta împotriva foametei,
malnutriţiei şi sărăciei.
Deşi aceste probleme sunt de obicei asociate cu ţările în curs de
dezvoltare, există şi în România probleme de alimentaţie cu care
ne confruntăm, precum sunt cele legate de malnutriţie, sărăcie sau
de o nutriţie incorectă.
Trebuie si noi sa atragem atenţia asupra principalelor boli care
decurg dintr-o alimentaţie greşită şi dezechilibrată – anemia,
rahitismul şi obezitatea, care, din păcate, sunt din ce în ce mai des
întâlnite la copii si adulti în ultima perioadă.
De asemenea, o alimentaţie incorectă în copilărie poate favoriza
dezvoltarea bolilor metabolice sau cardiace în perioada adultă. De
aceea, cel mai important pas în prevenirea carenţelor de vitamine
sau minerale şi în lupta împotriva bolilor este asigurarea unei
alimentaţii echilibrate a copilului şi obişnuirea lui cu un stil de
viaţă sănătos, încă din primii ani de viaţă.

 Clasa

noastră a fost impărţită in 3 grupe de
elevi. Fiecare grupă şi-a pregătit o strategie
prin care să afle felul in care se alimentează
elevii din liceul nostru.
 Primele 2 grupe şi-au pregătit chestionare cu
intrebări privitoare la alimentele cele mai
consumate şi stilul nostru de viaţă.
 A 3-a grupa a organizat interviuri cu unii din
elevii şcolii privind aceleaşi informaţii.
 Drept urmare lăsăm fiecare grupă să-şi
prezinte concluziile !
























Colegiul Tehnic Al. I. Cuza
Chestionar
1. Stiti ce sunt produsele fast – food ?
□ Lapte cu cereale integrale etc. □pizza, shaorma, cartofi prajiti etc. □ciorba , supa
etc.
2. De cate ori pe zi consumati produse fast-food ?
□ O data
□ de 2 ori
□ ocazional
3. La micul dejun ce preferi ?
□produse fast-food □ lapte
□ fructe si legume
4. Crezi ca sunt sanatoase produsele fast-food ?
□ Da
□ Nu
□ Nu stiu
5. Obisnuiesti sa mananci cipsuri sau alimente prajite ?
□ Da
□Nu
□ Cateodata
6. Ce tip de mancare iti place mai mult ?
□ Fast – food
□ Gatita
□ Ambele
7. La scoala mananci fructe sau dulciuri ?
□ Fructe
□ Dulciuri
□ Ambele
8. Cat de des mananci fructe si legume ?
□ Mereu
□ O data pe zi
□ O data pe saptamana
9. Crezi ca mediul tau de viata este afectat de alimentatie ?
□ Da
□ Nu
Clasa a X- a P
Profil : Tehnician analize produse alimentare



1. Stiti ce sunt produsele fast-food ?



86,25% au răspuns că produsele fast-food sunt de tip pizza, shaorma, cartofi prajiti etc.



10% au răspuns ca produsele fast-food sunt de tip lapte cu cereale integrale.



9,75% au răspuns că produsele fast-food sunt de tip: ciorbă, supă etc



Cei mai multi dintre colegii nostri stiu că produsele tip pizza, shaorma sunt produse fast-food.



2. De câte ori pe zi consumi produse fast-food ?



22,5% au spus ca manâncă de două ori pe zi produse fast-food



68,71% au spus ca mănâncă o data pe zi produse fast food



8,75% au spus ca mănâncă produse fast-food ocazional.



La aceasta intrebare am obtinut un răspuns pozitiv, fiindcă elevii de la noi din liceu nu au ajuns
inca dependenti de produse fast-food .



3. Ce preferi la micul dejun?



20% au răspuns ca la micul-dejun manâncă produse fast-food.



36,25% au raspuns că preferă sa mănânce lapte la micul dejun .



43,75% au răspuns că la micul dejun manâncă fructe si legume .



Desi majoritatea au răspuns ca la micul dejun consuma fructe si legume sunt multi altii care
dimineata mananca nesanatos sau e posibil să nu mănânce deloc .



4. Crezi ca sunt sanătoase produsele fast-food ?



11,25% au răspuns că produsele fast-food sunt sănătoase



68,75% au răspuns că produsele fast-food nu sunt sănătoase



20% au răspuns că nu stiu ce sunt produsele fast-food .



Credem ca produsele fast-food nu sunt complet nesănătoase dacă nu sunt consumate frecvent.






















5. Obisnuiesti sa mănânci cipsuri sau alimente prăjite?
53,75% au răspuns ca obişnuiesc să mănânce cipsuri sau alimente prajite
18,75% au raspuns ca nu obisnuiesc sa manance cipsuri sau alimente prajite
27,5 au raspuns ca mănânca cateodata cipsuri sau alimente prăjite.
Desi alimentele prajite nu sunt sănătoase, majoritatea elevilor de la noi din liceu
consuma astfel de produse.
6. Ce tip de mancare iti place cel mai mult ?
10% au răspuns că le plac mai mult produsele fast-food
42,5% au raspuns că le place mai mult mâncarea gătită
47,5% au răspuns că le plac ambele
Elevii liceului nostru preferă să mănânce produse fast-food dar şi mancarea gătită.
7. La scoala mănânci fructe si legume ?
17,5% au răspuns ca la şcoală mănâncă fructe
36,25% au răspuns ca la şcoală manâncă dulciuri
46,25% au răspuns ca la şcoală mănâncă fructe si dulciuri
Multi dintre liceenii nostri consumă la şcoală mai multe dulciuri decât fructe .
8. Crezi că mediul tău de viaţă este afectat de alimentaţie ?
51,25% au răspuns că modul lor de viată este afectat de alimentatie
48,75% au răspuns că modul lor de viaţă nu este afectat de alimentatie.
Desi nu avem un număr de procente foarte mare la aceasta intrebare care au
raspuns corect, am obtinut raspunsul dorit fiindca viata noastra este influenţată
de alimentatie .



Colegiul Tehnic Al. I. Cuza



Chestionar
1. Introduci in alimentatia zilnica un fruct sau oo legume pe langa alimentele
consumare ?
□ Da
□Nu
□ Uneori
2. Obisnuiesti sa faci miscare dupa masa ?
□Da
□ Nu
□Uneori
3. Obisnuiesti sa mananci noaptea ?
□Da
□Nu
□Uneori
4. Crezi ca micul dejun este important ?
□ Da
□ Nu
□ Nu stiu
5. Ce obisnuiesti sa mananci la micul dejun ?
□ Lapte
□ Corn
□ Sandwich
□ Fructe
6. Cat de des consume fructe / legume ?
□ O data pe zi
□ O data la doua zile
□ O data pe saptamana
□
Niciodata
7. Cati litri de apa bei pe zi ?
□ 1 litru
□ 2 litri
□ Peste 2 litri
8. Crezi ca modul tau de viata este afectat de alimentatie ?
□ Da
□ Nu
□ Nu stiu
Clasa a X- a P
Profil : Tehnician analize produse alimentare










































1. Introduci in alimentatia zilnica fructe si legume pe langa alimentele consumate ?
62,5% au raspuns ca introduc in alimentatia zilnica fructe si legume
5,25% au raspuns ca nu introduc in alimentatia zilnica fructe si legume
31,25% au raspuns ca uneori introduc in alimentatia zilnica fructe si legume .
La aceasta intrebare am obtinut raspunsul dorit fiindca elevii liceului nostru declara in
procentul cel mai mare ca mananca fructe si legume zilnic, ceea ce este foarte bine .
2. Obisnuiesti sa faci miscare dupa masa ?
41,25% au raspuns ca fac miscare dupa masa
35% au raspuns ca nu fac miscare dupa masa
23,75% au raspuns ca uneori fac miscare dupa masa
In concluzie este bine sa faci miscare pentru a avea un sti de viata sanatos si ar trebui ca elevii
sa faca acest lucru .
3. Obisnuiesti sa mananci noaptea ?
36,25% au raspuns ca mananca noaptea
41,25% au raspuns ca nu mananca noaptea
10% au raspuns ca uneori mananca noaptea
Din aceasta intrebare reiese ca destul de multi elevi mananca noaptea si acest lucru este total
nesanatos.
4. Crezi ca micul dejun este important ?
81,25% au raspuns ca micul dejun este important
12,5% au raspuns ca nu este important micul dejun
6,25% au raspuns ca uneori este important micul dejun .
Mai mult de 80% din elevi au raspuns ca este important deoarece este una dintre principalele
mese ale zilei. Raspunsul ne bucura dar avem indoieli privind sinceritatea unora dintre ei .
















5. Ce obisnuiesti sa mănânci la micul dejun ?
53,75% au răspuns ca mănâncă la micul dejun sandwich
18.75% au răspuns ca mănâncă la micul dejun lapte
10% au răspuns că mănâncă la micul dejun corn
17,5% au răspuns ca mănâncă la micul dejun fructe
In ciuda faptului ca majoritatea elevilor au ales sandwich deoarece
acesta se face in putin timp , eu as prefera un bol de lapte
6. Cat de des consumi fructe si legume ?
50% au răspuns că ei consuma fructe si legume o data pe zi
35% au răspuns că ei consuma lapte si legume odata la 2 zile
11,25% au răspuns că ei consumă fructe şi legume o dată pe
săptămână
3,75% au răspuns că nu consumă fructe şi legume niciodată
Datorită faptului că fructele conţin vitamine şi ne ajută pentru a
avea mai multa energie, ar fi bine să consumăm in fiecare zi .
















7. Câţi litri de apă bei pe zi ?
47,5% au răspuns că beau un litru pe zi
35,5% au răspuns că beau 2 litri pe zi
15% au răspuns că beau peste 2 litri pe zi
Consumul zilnic de apa ar trebui sa fie de 2 litri pe zi. Ar
trebui ca cei ce nu reusesc acest lucru să facă acest efort
pentru o sănatate mai buna .
8.Crezi ca modul tău de viata este afectat de alimentaţie ?
31,25% au răspuns ca modul lor de viaţă este afectat de
alimentaţie
17,5% au răspuns că modul lor de viaţă nu este afectat de
alimentaţie
25 - 31% au răspuns că nu ştiu dacă modul lor de viaţă este
afectat de alimentaţie
La aceasta intrebare raspunsul a fost neasteptat deoarece
modul nostru de viata este afectat cu siguranta de
alimentatia zilnica, chiar daca efectele nu se vad imediat.
Problemele de sanatate apar mai tarziu, fiind predispusi la
gastrite, hipocalcenii, anemii, imunitate scăzuta,
obezitate etc .

 Prin

studiul făcut de clasa noastră am
constatat că, in general, se cunosc condiţiile
necesare unei alimentaţii sănătoase.
 Consumul de fructe şi legume este esential
pentru sănătatea noastră, dar şi consumul
suficient de lichide, momentul in zi când
consumăm alimentele, mişcarea sunt de
asemeni foarte importante.
 Sperăm că v-am făcut suficient de atenţi in
ceea ce priveşte alimentaţia proprie si vă
dorim o viaţă cât mai sănătoasă !

Vă mulţumim ! 

