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ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
κοπόσ τθσ ερευνθτικισ μασ 
εργαςίασ ιταν να ερευνιςουμε το 
κζμα τθσ διατροφισ ςτθν εφθβεία 
πάνω ςτο οποίο δουλζψαμε 
προκειμζνου να διατυπϊςουμε τόςο 
τισ ιδζεσ όςο και τισ απορίεσ μασ και 
με τθν χριςθ ςυςτθματικισ ζρευνασ 
να καταλιξουμε ςε ςυμπεράςματα. 
Ακόμα με βάςθ τα ςυμπεράςματα 
ςτα οποία καταλιξαμε διατυπϊςαμε 
οι ίδιοι τρόπουσ βελτίωςθσ του 
κζματοσ, πάντα μζςα ςε πλαίςια 
ομαδικισ ςυνεργαςίασ. Σελευταίο 
κομμάτι τθσ διαδικαςίασ αποτελεί θ 
παρουςίαςθ του ζργου μασ 
προκειμζνου να ενθμερϊςουμε τουσ 
ςυμμακθτζσ μασ.

ΕΡΕΤΝΑ

ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΙΔΕΩΝ

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

ΣΡΟΠΟΙ ΒΕΛΣΙΩΗ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ



ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
το πλαίςιο τθσ ερευνθτικισ μασ 
εργαςίασ δθμιουργιςαμε ζνα 
ερωτθματολόγιο προκειμζνου να 
μάκουμε περιςςότερα για τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ  των 
ςυμμακθτϊν μασ. Αφοφ τυπϊςαμε 
το ερωτθματολόγιο, το μοιράςαμε 
ςτουσ μακθτζσ του 1ου Γ.Ε.Λ. 
Κατερίνθσ για να το ςυμπλθρϊςουν.
Ύςτερα από τθν ςυγκζντρωςθ των 
ςυμπλθρωμζνων 
ερωτθματολογίων, ςυγκεντρϊςαμε 
τα αποτελζςματα και καταλιξαμε ςε 
οριςμζνα ςυμπεράςματα, τα οποία 
και κα ςασ παρουςιάςουμε 
παρακάτω.



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Αφοφ ςυλλζξαμε τα 
ςυμπλθρωμζνα 
ερωτθματολόγια, αναλφςαμε τα 
δεδομζνα και κάναμε τθν 
ςτατιςτικι ανάλυςθ. Από τισ 20 
ςυνολικά ερωτιςεισ του 
ερωτθματολογίου αποφαςίςαμε 
να ςασ παρουςιάςουμε τισ 5 πιο 
ςθμαντικζσ  που μασ 
προβλθμάτιςαν ιδιαίτερα κατά τθν 
διάρκεια τθσ ερευνθτικισ μασ 
εργαςίασ, κακϊσ επίςθσ και τθν 
Ζνωςθ Ελλινων Διατροφολόγων.   



ΕΡΩΣΗΗ 1

Πόςα γεφματα 
καταναλώνετε την 
ημζρα;
Όπωσ μποροφμε να δοφμε με βάςθ 
το παραπάνω διάγραμμα τα 
αποτελζςματα είναι ικανοποιθτικά 
κακϊσ θ μεγάλθ πλειοψθφία των 
μακθτϊν τρζφεται κανονικά. Όμωσ 
δυςτυχϊσ διαπιςτϊνουμε ότι ζνα 
35% τρζφεται περιςςότερο από το 
κανονικό… 



ΕΡΩΣΗΗ 2

Τρώτε Πρωινό;

Ιδιαίτερα ικανοποιθτικά 
εμφανίηονται και εδϊ τα 
αποτελζςματα ςχετικά με το πρωινό.  
φμφωνα με τα αποτελζςματα το 
74% των μακθτϊν του ςχολείου μασ 
δεν παραλείπει το πιο ςθμαντικό 
γεφμα τθσ θμζρασ, κακϊσ ιδιαίτερα 
ςτθν περίοδο τθσ εφθβείασ που το 
ςϊμα αναπτφςςεται το πρωινό 
κρίνεται απαραίτθτο!   



ΕΡΩΣΗΗ 3

Πόςo ςυχνά 
καταναλώνετε fast 
food;
Ιδιαίτερα ικανοποιθτικά 
εμφανίηονται τα αποτελζςματα 
ςχετικά με το γριγορο 
φαγθτό, κακϊσ  θ ςυντριπτικι 
πλειοψθφία καταναλϊνει ςπάνια 
αυτοφ του είδουσ το φαγθτό και 
βρίςκεται μζςα ςτα επιτρεπτά όρια.
Ενϊ μόλισ το 6% δθλϊνει ότι 
καταναλϊνει fast food ςε 
κακθμερινι βάςθ.



ΕΡΩΣΗΗ 4

Έχετε υποβληθεί 
ποτζ ςε δίαιτα 
αδυνατίςματοσ;
Ιδιαίτερα ικανοποιθτικά 
εμφανίηονται και εδϊ τα 
αποτελζςματα ςχετικά με τθν δίαιτα.  
φμφωνα με τα αποτελζςματα το 
83% των μακθτϊν του ςχολείου μασ 
δεν ζχει υποβλθκεί ποτζ ςε δίαιτα 
αδυνατίςματοσ κακϊσ βρίςκεται 
εντόσ των φυςιολογικϊν ορίων 
βάρουσ. Παρόλα αυτά υπάρχει ζνα 
17%  προκειμζνου να επανζλκει ςτα 
φυςιολογικά όρια.     



ΕΡΩΣΗΗ 5

Θεωρείσ ότι το 
Κυλικείο θα ζπρεπε 
να προςφζρει πιο 
υγιεινζσ επιλογζσ ;
Οι απόψεισ διίςτανται γφρω από το 
ςυγκεκριμζνο κζμα με το 53% των 
μακθτϊν να είναι ευχαριςτθμζνοι 
και το 47% να υποςτθρίηει ότι 
μποροφν να γίνουν βελτιϊςεισ, με 
τουσ περιςςότερουσ να ςτθρίηουν 
ότι κα προτιμοφςαν πιο προςεγμζνα 
υλικά και μεγαλφτερθ ποικιλία από 
υγιεινα ςνάκ.



ΤΣΑΕΙ
Με βάςθ τα αποτελζςματα του ερωτθματολογίου κακϊσ και πλθροφορίεσ που 
αντλιςαμε από τθν Ζνωςθ Ελλινων Διαιτολόγων καταλιγουμε ςτο ότι οι ζφθβοι 
ΠΡΕΠΕΙ:

• Να μθν παραλείπουν ςθμαντικά γεφματα τθσ (πρωινό)
• Να μθν καταναλϊνουν πρόχειρεσ τροφζσ μεταξφ των γευμάτων 
• Να μθν καταναλϊνουν τροφζσ πλοφςιεσ ςε ηάχαρθ και λιπαρά
• Να αποφεφγουν τροφζσ πλοφςιεσ ςε αλάτι  
• Να μθν καταναλϊνουν οινοπνευματϊδθ ποτά
• Να αποφεφγουν τθν υπερκατανάλωςθ γλυκϊν και αναψυκτικϊν
• Να καταναλϊνουν ποικιλία τροφϊν
• Να καταναλϊνουν φροφτα και λαχανικά
• Να πίνουν άφκονο νερό
• Να μαςάνε αργά τθν τροφι τουσ
• Να προςζχουν το ςωματικό τουσ βάροσ
• Να αςκοφνται κακθμερινά 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ

τα πλαίςια τθσ ερευνθτικισ μασ 
εργαςίασ επιςκεφτικαμε το 
αγρόκτθμα του κ. Αςτερίου Δίκα
προκειμζνου να μάκουμε 
περιςςότερα για τθ βιολογικι 
καλλιζργεια. Εκεί μασ ξενάγθςαν 
ςτον χϊρο του αγροκτιματοσ κα 
μασ ζδωςαν πολλζσ χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ για τον τρόπο που 
καλλιεργοφν τα προϊόντα που 
παράγουν και τζλοσ μασ 
πρόςφεραν ζνα πεντανόςτιμο
κζραςμα.

Το αγρόκτημα του κυρίου 
Αςτερίου Δίκα



ΒΙΝΣΕΟ



ΣΟ ΞΕΡΑΣΕ ΟΣΙ…

Σα τρόφιμα τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ light τελικά δεν είναι light, κακϊσ με 
τθν αφαίρεςθ των λιπαρϊν από το προϊόν, αυτό χάνει τθν γεφςθ του και 
επομζνωσ για να επαναφζρουν τθν χαμζνθ γεφςθ προςκζτουν ηάχαρθ τθν 
οποία ο οργανιςμόσ τελικά τθν αποκθκεφει με τθν μορφι λίπουσ.
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Η Coca Cola πλιρωςε πανεπιςτιμιο να διεξάγει ζρευνα για να αποδείξει πωσ θ
Coca Cola δεν είναι ανκυγιεινι που είχε ωσ αποτζλεςμα μετά τθν ζρευνα πολλοί 
επιςτιμονεσ να παραιτθκοφν αμζςωσ μετά τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ γιατί δεν 
ικελαν να κοροϊδεφουν τον κόςμο.

φμφωνα με τθν τελευταία ζρευνα του ΟΟΑ το ποςοςτό τθσ παιδικισ 
παχυςαρκίασ ςτθ χϊρα μασ αγγίηει το 44% ςτα αγόρια και το 38% ςτα κορίτςια.

To 2015 ςτθν χϊρα μασ είχαμε πανω από μιςό εκατομμφριο περιςτατικά διαβιτθ4



ΣΕΛΟ

Σζλοσ κα κζλαμε να 
ευχαριςτιςουμε 
τθν κυρία 
Ποικιλίδου για τον 
χρόνο και τον κόπο 
που αφιζρωςε 
προκειμζνου να 
υλοποιθκεί θ 
ςυγκεκριμζνθ 
εργαςία.


