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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

      Τνλ ηειεπηαίν θαηξφ γίλεηαη ηδηαίηεξνο ιφγνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ απφ ην κεζνγεηαθφ κνληέιν δηαηξνθήο, ην νπνίν απνηειεί πξφηππν πγηεηλήο θαη 

ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο. 

Οη δηάθνξεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ κε ηνλ πην ζαθή ηξφπν ηνλ 

θίλδπλν πνπ εγθπκνλνχλ γηα ηελ πγεία νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

Η έιιεηςε ρξφλνπ θαη νη απμεκέλεο ππνρξεψζεηο νδεγνχλ κηα κεγάιε κεξίδα αλζξψπσλ 

ζηελ θαηαλάισζε έηνηκσλ θαγεηψλ (fast food) ρσξίο λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί κηα ηέηνηνπ είδνπο δηαηξνθή. Η έιιεηςε άζθεζεο θαη ε θαζηζηηθή 

δσή απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ρξφλησλ λνζεκάησλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

πξνιεθζεί κε ζσζηή δηαηξνθή θαη ζσκαηηθή άζθεζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Όζν πην λσξίο 

απνθηά θάπνηνο ζπλήζεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία, ηφζν ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζα 

αληηκεησπίζεη αξγφηεξα.  

     Τα παηδηά θαη ηδηαίηεξα νη έθεβνη αηζζάλνληαη ην ζθξίγνο ηεο δσήο κέζα ηνπο θαη είλαη 

θπζηθφ λα κελ ηνπο αθνξνχλ έλλνηεο φπσο νη αζζέλεηεο ή ν ζάλαηνο. Δλδηαθέξνληαη φκσο 

λα γλσξίζνπλ ηξφπνπο πνπ ζα εληζρχζνπλ ην ζψκα θαη ην πλεχκα ηνπο, ψζηε λα απνδίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, ζηα καζήκαηά ηνπο θαη ζηηο αζιεηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο νη έθεβνη βιέπνληαο ην ζψκα ηνπο λα αιιάδεη, αηζζάλνληαη ηελ 

αλάγθε λα βειηηψζνπλ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε.  

Η ζσζηή δηαηξνθή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 

εθήβνπ θαη ε δηακφξθσζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ γίλεηαη απφ ηα πξψηα θηφιαο 

ρξφληα ηεο δσήο. Δίλαη ινηπφλ απηνλφεηε ε επζχλε ηφζν ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη ηνπ 

ζρνιείνπ απέλαληη ζην παηδί, αθνχ ζηα πξψηα παηδηθά ρξφληα αιιά θαη ηα ζρνιηθά, ην παηδί 

ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο κηκνχκελν ην άκεζν νηθνγελεηαθφ θαη ην επξχ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί εξρφκελνη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηα παηδηά, έρνπλ ηε δχλακε λα 

επεξεάζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο ησλ καζεηψλ, ππνζηεξηδφκελνη θαη 

απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ. 

Γη΄απηφ ην ιφγν ζηα πιαίζηα ηνπ πινπνηνχκελνπ απηνχ πξνγξάκκαηνο, γίλεηαη πξνζπάζεηα 

λα εκπιαθνχλ θαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ, ψζηε ν ξφινο ηνπο λα είλαη ππνζηεξηθηηθφο ζηελ 

φιε πξνζπάζεηα.  
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ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

1. Να πξνβιεκαηίζεη ηνπο καζεηέο γχξσ απφ ηηο ζχγρξνλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. 

2. Να βνεζήζεη ηφζν ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 

ζηελή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηε δηαηξνθή θαη ηελ άζιεζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο. 

3. Να ελεκεξψζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο γχξσ απφ ηε ζεκαζία ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο γηα ηελ πγεία ηνπο θαη ηελ θαιχηεξε επίδνζε ηφζν ζηα καζήκαηά 

ηνπο φζν θαη ζηηο αζιεηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

4. Να πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο δηαηξνθηθέο πξνηάζεηο. 

 

 

                                                                                                            

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

1. Μηθξήο θιίκαθαο έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα γχξσ απφ ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. 

2. Δπηζθέςεηο ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. 

3. Σπλεληεχμεηο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

4. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα δηαηξνθήο θαη άζιεζεο απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο 

βηβιία, έληππα, δηαδίθηπν. 

5. Ταμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζπγθεληξψζεθε θαη ζχληαμε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο. 

6. Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζηνπο θαζεγεηέο θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 

7. Έθδνζε θαη δηαλνκή κηθξνχ εληχπνπ κε θαιέο δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο. 
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Η ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΔΦΗΒΟΤ 

 

Τν δηαηηνιφγην ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ εθήβνπ 

θαη λα ηνπ πξνζθέξεη φια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Δπεηδή φκσο νη αλάγθεο 

πνηθίινπλ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο δηαηξνθήο ηνπ 

εθήβνπ είλαη ρξήζηκν λα ιακβάλεηαη ππφςε: 

 

 ην θχιν,  

 ε ειηθία,                                                                

 ηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά,                        

 ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεη,  

 ην βάξνο,  

 ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αιιά θαη  

 άιινη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έθεβν 

πξνζσπηθά. 

 

 

Ωζηφζν σο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε: 

 

 κηθξέο κεξίδεο θαγεηνχ 

 ηξία εκεξήζηα γεχκαηα κε έκθαζε ζην πξσηλφ θαη ην κεζεκεξηαλφ 

 θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ (ιαραληθά, φζπξηα, δεκεηξηαθά) 

 πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ιίπνπο 

 πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο δάραξεο 

 πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

 θαηαλάισζε άθζνλνπ λεξνχ 
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ΔΦΗΒΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ 

 

Η αιιαγή ησλ δηαηξνθηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπλεζεηψλ ησλ λέσλ νδεγεί αξθεηά ζπρλά ζηελ 

παρπζαξθία. Δθηφο απφ ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο, ε δηαηξνθή κε απμεκέλε πνζφηεηα 

θνξεζκέλνπ ιίπνπο, θξέαηνο θαη δάραξεο ζε βάξνο ηεο θαηαλάισζεο θξνχησλ, ιαραληθψλ, 

δεκεηξηαθψλ θαη φζπξησλ, αιιά θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπηηηθνχ θαγεηνχ απφ ην πξφρεηξν 

θαγεηφ ησλ fast food, ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο εθεβηθήο παρπζαξθίαο. Θα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην πξφβιεκα επηδεηλψλεηαη απφ ηελ έιιεηςε άζθεζεο.  

  Σχκθσλα κε ην λέν ηξφπν δσήο, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη δελ γπκλάδνληαη, δελ αζθνχληαη, 

δελ πεξπαηνχλ θαη νη πεξηζζφηεξεο κεηαθηλήζεηο 

ηνπο γίλνληαη κε ην απηνθίλεην. Τνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο ζπλήζσο παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε ή 

παίδνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαζεισκέλα αξθεηέο 

ψξεο κπξνζηά ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή.  

Η εθεβηθή θπξίσο παρπζαξθία έρεη άζρεκεο 

ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ πγεία φζν θαη ζηελ ςπρνινγία 

ηνπ πάζρνληνο. Σε απηή ηελ ειηθία νη λένη 

ζηξέθνληαη πην πνιχ ζηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο 

ελδηαθέξεη λα αζρνινχληαη πνιχ κ΄απηφλ. Τνπο 

ελδηαθέξεη πην πνιχ ε εκθάληζε θαη κεηά ε πγεία.  Η ζσζηή δηαηξνθή θαη ε άζιεζε βνεζνχλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παρπζαξθίαο πνπ αθνξά φιν θαη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ φισλ ησλ ειηθηψλ. Βνεζά ηνπο λένπο θπξίσο λα δηψμνπλ ηελ 

άζρεκε εηθφλα πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα, λα 

θάλνπλ γεξφ ζψκα, λα ληψζνπλ θαιχηεξα κε ηνλ εαπηφ ηνπο.  
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Η Μεζνγεηαθή δηαηξνθή - ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηαηξνθήο ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο Διιάδαο - είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν θαζψο απφ 

κφλε ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη απιή θαη ζίγνπξε πξφιεςε γηα πνιιέο απφ ηηο αζζέλεηεο ηεο 

επνρήο καο, φπσο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, θαξθίλν θαη δηαβήηε. Τα δπκαξηθά απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο θαζψο πξνέξρνληαη απφ ζηηεξά.  
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Τα βαζηθά ζηνηρεία θαζψο θαη νη νκάδεο ηξνθψλ ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζπλνςίδνληαη 

απφ ηελ ΠΤΡΑΜΙΓΑ ΣΗ ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: 

ηε βάζε ηερ πςπαμίδαρ βπίζκεηαι ηο τυμί και ηα δεμεηπιακά, ηο πύδι και ηα δςμαπικά. 

Δίλαη ηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηηεξά θαη πνπ πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζε πνζφηεηεο 

κεγαιχηεξεο απ' φηη νη ηξνθέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα πην πάλσ ζηξψκαηα ηεο ππξακίδαο 

(πεξίπνπ 6-11 κεξίδεο θαζεκεξηλψο).  

ηο ππώηο επίπεδο ηερ πςπαμίδαρ, βπίζκονηαι ηποθέρ θςηικήρ πποέλεςζερ, όζππια, 

θπούηα και λασανικά. Όιεο απηέο νη ηξνθέο πεξηέρνπλ βηηακίλεο, άιαηα θαη θπηηθέο ίλεο θαη 

γη' απηφ ην ιφγν πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο.  

ηο δεύηεπο επίπεδο ηερ πςπαμίδαρ, βπίζκεηαι ηο ελαιόλαδο. Τν ειαηφιαδν είλαη 

απαξαίηεην ζηελ θαζεκεξηλή καο δηαηξνθή θαη ε ζξεπηηθή ηνπ αμία είλαη αζχγθξηηε θαζψο 

βνεζάεη ζηελ απνθπγή κηαο θαξδηαθήο πξνζβνιήο.  

ηο ηπίηο επίπεδο ηερ πςπαμίδαρ, ςπάπσοςν δύο ομάδερ ηποθών - ηα γαλακηοκομικά 

πποφόνηα (γάλα, ηςπί, γιαούπηι) και ε ομάδα ηος κπέαηορ (κπέαρ, κοηόποςλο, τάπια, 

αςγά, ξεποί καπποί). Όιεο απηέο νη ηξνθέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηξνθή θαζψο 

πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο, αζβέζηην θαη ζίδεξν.  

Σέλορ, ζηεν κοπςθή ηερ πςπαμίδαρ, βπίζκονηαι ηα δυικά λίπε και ηα γλςκά. Τέηνηεο 

ηξνθέο είλαη πινχζηεο ζε ζεξκίδεο, φρη φκσο θαη ζε ζξεπηηθή αμία θαη γη' απηφ ηνλ ιφγν ε 

θαηαλάισζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε κέηξν.  
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Η ΑΘΛΗΗ ΣΗΝ ΔΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

Α. Οξηζκόο βαζηθώλ ελλνηώλ 

 

α) Τη ελλννχκε κε ηνλ φξν ΄΄ Βαζηθφο Μεηαβνιηζκφο΄΄ 

 

Ο βαζηθφο κεηαβνιηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ ζεξκίδσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα δηάθνξα 

φξγαλα ηνπ ζψκαηνο ζηελ εξεκία, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ηφζν απηά φζν θαη 

θαη΄επέθηαζε ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ζηε δσή.  

Άηνκα κε πςειφ βαζηθφ κεηαβνιηζκφ, θαηαλαιψλνπλ κεγάια πνζά ζεξκίδσλ αθφκα θαη ζε 

θαηάζηαζε εξεκίαο. Ο βαζηθφο κεηαβνιηζκφο απμάλεηαη φηαλ έλα άηνκν έρεη πινχζην 

πξφγξακκα θπζηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ην αληίζεην ηζρχεη ζηνπο θαζηζηηθνχο ηχπνπο. 

 

β)  Τη ελλννχκε κε ηνλ φξν ΄΄ Φπζηθή Καηάζηαζε΄΄ 

 

Γεληθά, φηαλ ιέκε φηη έλα άηνκν έρεη «θαιή θπζηθή θαηάζηαζε», ελλννχκε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν κπνξεί λα επηδίδεηαη κε άλεζε ζε απιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

(εξγαζία, δηαζθέδαζε, άζιεζε, θ.ι.π) αιιά θαη λα δηαηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πςειή 

ζσκαηηθή απφδνζε. Η θπζηθή θαηάζηαζε απνηειεί ζπληζηακέλε πνιιψλ παξαγφλησλ θαη 

είλαη δείθηεο θαιήο βηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Καξδηναλαπλεπηηθή 

     ιεηηνπξγία 

Μπνζθειεηηθή  

ιεηηνπξγία 

Σσκαηηθή  

ζχζηαζε 

Μπτθή 

Γχλακε 

Μπτθή 

Αληνρή 

Καξδηναλα- 
πλεπζηηθή 
αληνρή 

Δπθακ-
ςία 

Καλνληθφ 
πνζνζηφ 
ζσκαηηθνχ  
ιίπνπο θαη 
κπτθήο 
κάδαο 
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γ) Τη είλαη ε αεξφβηα θαη ηη ε αλαεξφβηα άζθεζε 

 

Αεξόβηα άζθεζε νλνκάδεηαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο άζθεζε (π.ρ. ηξέμηκν, πεξπάηεκα, 

θνιχκβεζε, πνδφζθαηξν, κπάζθεη, ρνξφο, δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα) αξθεί : 

 λα δηαηεξείηαη ν νξγαληζκφο ζε δηαξθή θίλεζε γηα 20 ηνπιάρηζηνλ ιεπηά, 

πεξηνξίδνληαο ζηαδηαθά ζην ειάρηζην θάπνηα ελδηάκεζα δηαιείκκαηα 

 δηαηήξεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, γηα φιν ην δηάζηεκα, πεξίπνπ ζην 70% ηεο 

κέγηζηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο (ε κέγηζηε θαξδηαθή ζπρλφηεηα βξίζθεηαη αλ απφ ην 

220 αθαηξέζνπκε ηελ ειηθία). 

 

Αλαεξόβηα άζθεζε είλαη απηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο ε αεξφβηα νδφο δελ κπνξεί λα 

ηξνθνδνηήζεη ηνλ αζθνχκελν κε ηα απαηηνχκελα πνζά ελέξγεηαο. νπφηε ν νξγαληζκφο 

παξάγεη ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ελέξγεηαο ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε νμπγφλνπ θαη ιίπνπο. 

Μία άζθεζε είλαη φλησο αλαεξφβηα φηαλ ε έληαζε ηεο θίλεζεο (ηξέμηκν) ή ε επηβάξπλζε 

(πξνπφλεζε κε βάξε) είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο 

πέξα απφ 10-15 ιεπηά. 

 

Β.  Αζιεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δηαηξνθή. 

 

Η πγηεηλή δηαηξνθή απφ κφλε ηεο δελ επηηπγράλεη πνιιά, αλ ν ηξφπνο δσήο δελ 

ελαξκνλίδεηαη καδί ηεο. Οη ηξνθέο θαίγνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ νμπγφλνπ, γη’ απηφ εθηφο απφ 

ηε ιήςε ηξνθήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί θαη ε επαξθήο πξφζιεςε νμπγφλνπ πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο άζθεζεο.  Αλ θαη δνχκε ζηνλ ηερλνινγηθφ αηψλα, ν νξγαληζκφο 

ππφθεηηαη αθφκα ζην βαζηθφ βηνινγηθφ λφκν ηεο ιίζηλεο επνρήο ν νπνίνο ππνδεηθλχεη φηη ε 

δνκή θαη ε ηθαλφηεηα απφδνζεο ελφο νξγάλνπ θαζνξίδνληαη απφ ην γελεηηθφ ηνπ πιηθφ θαζψο 

θαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο επηβάξπλζεο πνπ δέρεηαη. Όζν πην κεγάιε είλαη ε επηβάξπλζε – 

κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα- ηφζν απμάλεηαη ε απφδνζε θαη ε αλζεθηηθφηεηά ηνπ. Αλ ν 

ζχγρξνλνο άλζξσπνο επηζπκεί λα ππαθνχζεη ζε απηφ ην λφκν, νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ παξάιιεια κε ηε ζσζηή δηαηξνθή  θαη ηελ απαξαίηεηε ζσκαηηθή επηβάξπλζε, 

αλάινγα πάληα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ. 
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Σξόπνη άζιεζεο 

Ωο πην ελδεηθηηθή ψξα γηα άζθεζε ζεσξείηαη ην δηάζηεκα απφ 6κκ – 8κκ (δειαδή 

απαξαίηεηα κεηά ηελ πέςε) νπφηε ε ζσκαηηθή ζεξκνθξαζία θαη ηα επίπεδα νξκνλψλ, πνπ 

απμάλνπλ ηελ ελέξγεηα, είλαη πςειά. Φάξε ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία ησλ κπψλ, θαηά ην 

δηάζηεκα απηφ, ε επθακςία θαη ε αληνρή είλαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα. Δλδεηθηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε κεξηθνχο απφ ηνπο ηξφπνπο άζιεζεο: 

 

 βάδηζκα 

 ρνξφο 

 πνδήιαην 

 θνιχκπη 

 αεξνβηθέο αζθήζεηο 

 ζρνηλάθη 

 νκαδηθά αζιήκαηα (πνδφζθαηξν, κπάζθεη, βφιετ) 

 

Γ.  Αλάπηπμε θαη ζσκαηηθή άζθεζε- Βάξνο ζώκαηνο κέζα ζηα θπζηνινγηθά όξηα 

Όηαλ  θάπνηνο   θηλείηαη, δηαβάδεη, αζιείηαη  ή θνηκάηαη θαηαλαιψλεη ελέξγεηα. Τν πνζφ ηεο 

ελέξγεηαο πνπ μνδεχεη εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηελ έληαζε ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη ζεξκίδεο πνπ ρξεηάδεηαη θάζε κέξα έλα άηνκν είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ζεξκίδσλ ηνπ βαζηθνχ κεηαβνιηζκνχ θαη ησλ ζεξκίδσλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Τπνινγηζκόο ησλ ζεξκίδσλ ηνπ βαζηθνύ κεηαβνιηζκνύ  

Ο βαζηθφο κεηαβνιηζκφο ζε ζεξκίδεο (Kcal) είλαη ε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη 

θάζε άλζξσπνο γηα λα δηαηεξεζεί ζηε δσή. Αλάινγα κε ην θχιν (αγφξη ή 

θνξίηζη) ν βαζηθφο κεηαβνιηζκφο ηνπ θάζε αηφκνπ ππνινγίδεηαη κε ηε βνήζεηα 

ησλ παξαθάησ εμηζψζεσλ: 

Γηα αγφξηα: (15,3 Φ Σσκαηηθφ βάξνο)+651 

Γηα ηα θνξίηζηα: (14,7 Φ Σσκαηηθφ βάξνο)+496 
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 Τπνινγηζκόο ζεξκίδσλ πνπ θαηαλαιώλνληαη ζε δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο αλά θηιό ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη αλά ιεπηό. 

 

  

Γξαζηεξηφηεηα 

 

Kcal / Kg / min 

Πεξπάηεκα θαλνληθφ 0.08 

Αλάβαζε ζε πιαγηά 0.121 

Σρνηλάθη 0.162 

Δπηηξαπέδην ηέληο 0.068 

Τέληο 0.109 

Βφιετ 0.05 

Μπάζθεη 0.138 

Καλφ (γξήγνξν) 0.103 

Αεξφκπηθ ραιαξφ 0.103 

Αεξφκπηθ έληνλν 1.135 

Πνδειαζία  

        αξγά 0.064 

        γξήγνξα 0.100 

        αγσληζηηθά 0.169 

Τξέμηκν  

        ραιαξφ 0.135 

        αξγφ 0.193 

        γξήγνξν 0.252 

Κνιχκπη  

        αξγφ 0.120 

        γξήγνξν 0.156 

Οηθηαθέο εξγαζίεο  

Τξίςηκν παηψκαηνο 0.108 

Βάςηκν ηνίρσλ 0.075 

Κεπνπξηθέο εξγαζίεο  

Κφςηκν δέληξσλ 0.130 

Φχηεκα κε ην ρέξη 0.109 

Κιάδεκα δέληξσλ 0.129 

θάςηκν 0.126 

 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηηο ζεξκίδεο πνπ θαηαλαιψλνπκε ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα καο πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ 

ζπληειεζηή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρνπκε θάλεη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, κε ην βάξνο καο ζε θηιά θαη κε 

ην ρξφλν πνπ θάλακε ηελ δξαζηεξηφηεηα ζε ιεπηά. Παξάδεηγκα : Έλαο άλδξαο 70 θηιψλ έηξεμε γξήγνξα γηα 45 

ιεπηά. Οη ζεξκίδεο πνπ έρεη θαηαλαιψζεη είλαη : 0.252 kcal x 70 kg x 45 min = 793.8 kcal 
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 Τπνινγηζκόο ηνπ δείθηε κάδαο ζώκαηνο (ΓΜ) 

Παξαηεξψληαο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο βιέπνπκε φηη δελ έρνπλ φινη ην ίδην 

βάξνο θαη ην ίδην αλάζηεκα. Δπνκέλσο, ν φξνο «ηδαληθφ βάξνο» δελ ππάξρεη. 

Υπάξρνπλ φκσο θάπνηα θπζηνινγηθά φξηα ζσκαηηθψλ βαξψλ γηα δηαθνξεηηθά 

αλαζηήκαηα θαη ειηθίεο. Η ζρέζε ηνπ βάξνπο κε ην αλάζηεκα ιέγεηαη Γείθηεο 

Μάδαο Σψκαηνο θαη ππνινγίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ ηχπνπ: 

 

        ΓΜ=
2

( )

( . )

ά ά

Ύ έ

 

   

 
 

 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα ειέγρνπκε αλ έρνπκε ή φρη θπζηνινγηθφ 

βάξνο γηα ην δηθφ καο ζσκαηφηππν:  

 

  Άνδρες Γσναίκες 

Λιποσαρκία < 19,5  < 18,5  

Κανονικό βάρος 19,5 - 24,9 18,5 - 23,5 

1ος βαθμός πατσσαρκίας 25 - 29,9 23,6 - 28,6 

2ος βαθμός πατσσαρκίας 30 - 40 28,7 - 40 

3ος βαθμός πατσσαρκίας > 40 > 40 
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10 ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΜΑΣΔ ΤΓΙΔΙ 

1. Τξψκε ζχκθσλα κε ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθηθή ππξακίδα. 

2. Απνθεχγνπκε φζν ην δπλαηφλ ηα fast food θαη ηα 

βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα θαη πξνηηκάκε ην 

καγεηξεκέλν ζπηηηθφ θαγεηφ.                                                                                              

3. Τξψκε θξέζθα ή θαηαςπγκέλα ηξφθηκα, πνηέ 

ζπληεξεκέλα. 

4. Γελ παξαιείπνπκε θαλέλα απφ ηα ηξία γεχκαηα ηεο εκέξαο, δίλνληαο έκθαζε ζην 

πξσηλφ, ην κεζεκεξηαλφ θαη ιηγφηεξν ην βξαδηλφ. 

5. Τα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά ζπλνδεχνπλ φια ηα γεχκαηά καο. 

6. Τξψκε ρσξίο άγρνο θαη δελ ηξψκε φηαλ παξαθνινπζνχκε ηειεφξαζε  

7. Διέγρνπκε ηελ πνηφηεηα θαη ηα ζπζηαηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνπκε. 

8. Διέγρνπκε ηαθηηθά ην βάξνο καο. 

9. Φξνληίδνπκε λα ζπκπιεξψλνπκε θαζεκεξηλά 8 ψξεο χπλν. 

10. Γπκλαδφκαζηε ηαθηηθά (3 θνξέο ηελ εβδνκάδα), θαζηεξψλνληαο έλα θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν πξφγξακκα άζθεζεο. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ 

 

1. Πόζν ζπρλά ηξώηε πξσηλό;               

       α. θάζε κέξα       β.  κεξηθέο θνξέο, φπνηε πξνιαβαίλσ   

       γ. κφλν ηα Σαββαηνθχξηαθα         δ. πνηέ 

 

2. Όηαλ πίλεηε πξσηλό, πνην από ηα αθόινπζα πξνηηκάηε; 

α.  γάια   β. θαθέ   γ. ηζάη   δ.  δελ πίλσ πνηέ πξσηλφ 

 

3.  Ση  είδνο γάιαθηνο πξνηηκάηε; 

α.  γάια κε 2% ιηπαξά         β. γάια κε 0% ιηπαξά     

γ.   γάια κε φια ηα ιηπαξά    δ. δελ πίλσ γάια 

 

4. Πόζεο κεξίδεο γαιαθηνθνκηθώλ ηξώηε ζε εκεξήζηα βάζε; 

( ππνινγίζηε φηη κία κεξίδα είλαη έλα πνηήξη γάια ή έλα θχπειιν γηανχξηη ή 50 gr ηπξί) 

α.  ην ιηγφηεξν 2            β. 1-2          γ. 1            δ. θαζφινπ 

 

5.  Πόζα θξνύηα ηξώηε ζηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο; 

α.  πεξίπνπ 16       β. πεξίπνπ 18     γ. 3-4          δ. 1-2 ή θαλέλα 

 

6. Πόζεο κεξίδεο ιαραληθώλ ηξώηε εκεξεζίσο; 

α. ην ιηγφηεξν 5    β. 3-4     γ. 1-2        δ. 0-1 

 

7. Πόζν ζπρλά ηξώηε ζαιαζζηλά ή ςάξη; 

α. ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα        β. 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 

           γ.  2-3 θνξέο ην κήλα             δ. πνιχ ζπάληα ή θαζφινπ    

 

8. Πόζα πνηήξηα λεξό πίλεηε ηελ εκέξα; 

α. 8-10    β. 5-7          γ. 3-6           δ. 2-3 ή θαζφινπ 

 

 

9. Ση αλαςπθηηθά πξνηηκάηε ζπλήζσο; 

α.  θπξίσο λεξφ θαη θπζηθνχο ρπκνχο      

β. ρπκνχο ηνπ εκπνξίνπ ρσξίο δάραξε             

 γ. ρπκνχο εκπνξίνπ κε δάραξε θαη ζπάληα αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθφ 

δ.  κφλν αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθφ 

 

10. Πόζα θιηηδάληα θαθέ πίλεηε ηελ εκέξα; 

α.  θαλέλα      β. 1     γ.  2        δ. πάλσ απφ 3 

 

11.   Σξώηε επηδόξπην κεηά ην γεύκα; Αλ λαη, ηη είδνπο; 

α. δελ ηξψσ πνηέ      β. ζπάληα, ηξψσ έλα θξνχην κεηά ην γεχκα 

γ. ζπλήζσο, ηξψσ έλα θξνχην θαη ζπάληα γιπθφ 

δ. πάληα, ηξψσ έλα γιπθφ κεηά ην γεχκα 
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12.  Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε ιαδεξά; 

α. 3-4        β. 2-3         γ. 1-2        δ. θαζφινπ 

 

13.  Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε όζπξηα; 

α. 3           β. 2             γ. 1            δ. θαζφινπ 

 

14.  Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε θξέαο θαη, όηαλ ηξώηε, ηη πξνηηκάηε, γαινπνύια, θνηόπνπιν ή θόθθηλν 

θξέαο; 

α.  1 θνξά θνηφπνπιν θαη θαζφινπ θφθθηλν θξέαο 

β. 2 θνξέο θνηφπνπιν θαη ζπάληα θφθθηλν θξέαο 

γ.  3 θνξέο ζπλήζσο θφθθηλν θξέαο, ζπάληα θνηφπνπιν 

δ.  4-5 θνξέο θφθθηλν θξέαο 

 

15.   Πόζν ζπρλά ηξώηε fast food ; 

α.  πνηέ   β. 1-2 θνξέο ην κήλα      γ. 2-3 θνξέο ην κήλα 

δ. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 

16.  Πόζν ζπρλά ηξώηε αιιαληηθά; 

α. πνηέ    β. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα     γ, 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

δ.  θάζε κέξα 

17.  Όηαλ ηξώηε θξέαο κε ηη ην ζπλνδεύεηαη ζπλήζσο; Με ιαραληθά, ξύδη, κε παηάηεο ή κε δπκαξηθά; 

α. πάληα κε ιαραληθά    β. κε ιαραληθά ή κε ξχδη θαη ιαραληθά 

γ. ζπλήζσο κε ξχδη θαη ζπάληα κε παηάηεο 

δ. πάληα κε παηάηεο ή δπκαξηθά 

 

18.  Αζρνιείζηε κε θάπνην άζιεκα θαη πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα αζιείζηε; 

α.  δελ αζρνινχκε κε θαλέλα άζιεκα 

β.  αζρνινχκε κε θάπνην άζιεκα, 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

γ.  πεγαίλσ  κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε γπκλαζηήξην 

δ.  ρξεζηκνπνηψ ζηηο κεηαθηλήζεηο κνπ ην πνδήιαην ή πεγαίλσ κε ηα πφδηα 

 

19.  Πηζηεύεηε όηη ε δηαηξνθή  ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άζιεζε βνεζά ζηε ζσζηή ζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθήβνπ; 

                        α.  λαη                       β. φρη 

 

20.  Πηζηεύεηε όηη αζιείζηε αξθεηά; 

α. φρη, αλ είρα ρξφλν ζα κνπ άξεζε λα γπκλάδνκαη πεξηζζφηεξν 

β.  δελ κνπ αξέζεη ε άζιεζε 

γ.  πηζηεχσ φηη γπκλάδνκαη αξθεηά 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ(ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ) 

 

1.  Πόζν ζπρλά ηξώηε πξσηλό;               

α. θάζε κέξα (22%)      β.  κεξηθέο θνξέο, φπνηε πξνιαβαίλσ (35%) 

γ. κφλν ηα Σαββαηνθχξηαθα (35%)        δ. πνηέ  (8%) 

 

2.  Όηαλ πίλεηε πξσηλό, πνην από ηα αθόινπζα πξνηηκάηε; 

α.  γάια  (65%)   β. θαθέ (17%)  γ. ηζάη (9%)  δ.  δελ πίλσ πνηέ πξσηλφ(9%) 

 

3.  Ση  είδνο γάιαθηνο πξνηηκάηε; 

α.  γάια κε 2% ιηπαξά (26%)        β. γάια κε 0% ιηπαξά   (9%)  

γ.   γάια κε φια ηα ιηπαξά (43,4%)    δ. δελ πίλσ γάια (21,6%) 

 

4.  Πόζεο κεξίδεο γαιαθηνθνκηθώλ ηξώηε ζε εκεξήζηα βάζε; 

( ππνινγίζηε φηη κία κεξίδα είλαη έλα πνηήξη γάια ή έλα θχπειιν γηανχξηη ή 50 gr ηπξί) 

α.  ην ιηγφηεξν 2            β. 1-2          γ. 1            δ. θαζφινπ 

 

 5.  Πόζα θξνύηα ηξώηε ζηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο; 

α.  πεξίπνπ 16       β. πεξίπνπ 18     γ. 3-4          δ. 1-2 ή θαλέλα 

 

6.  Πόζεο κεξίδεο ιαραληθώλ ηξώηε εκεξεζίσο; 

α. ην ιηγφηεξν 5    β. 3-4     γ. 1-2        δ. 0-1 

 

7.   Πόζν ζπρλά ηξώηε ζαιαζζηλά ή ςάξη; 

α. ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα        β. 1 θνξά ηελ εβδνκάδα 

γ.  2-3 θνξέο ην κήλα             δ. πνιχ ζπάληα ή θαζφινπ    

 

8.  Πόζα πνηήξηα λεξό πίλεηε ηελ εκέξα; 

α. 8-10    β. 5-7          γ. 3-6           δ. 2-3 ή θαζφινπ 

 

 

9.  Ση αλαςπθηηθά πξνηηκάηε ζπλήζσο; 

α.  θπξίσο λεξφ θαη θπζηθνχο ρπκνχο      

β. ρπκνχο ηνπ εκπνξίνπ ρσξίο δάραξε             

γ. ρπκνχο εκπνξίνπ κε δάραξε θαη ζπάληα αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθφ 

δ.  κφλν αλαςπθηηθά κε αλζξαθηθφ 

 

10.  Πόζα θιηηδάληα θαθέ πίλεηε ηελ εκέξα; 

α.  θαλέλα      β. 1     γ.  2        δ. πάλσ απφ 3 

 

 11.   Σξώηε επηδόξπην κεηά ην γεύκα; Αλ λαη, ηη είδνπο; 

α. δελ ηξψσ πνηέ      β. ζπάληα, ηξψσ έλα θξνχην κεηά ην γεχκα 

γ. ζπλήζσο, ηξψσ έλα θξνχην θαη ζπάληα γιπθφ 

δ. πάληα, ηξψσ έλα γιπθφ κεηά ην γεχκα 
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 12.  Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε ιαδεξά; 

α. 3-4        β. 2-3         γ. 1-2        δ. θαζφινπ 

 

 13.  Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε όζπξηα; 

α. 3           β. 2             γ. 1            δ. θαζφινπ 

 

14.    Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε θξέαο θαη, όηαλ ηξώηε, ηη πξνηηκάηε, γαινπνύια, θνηόπνπιν ή θόθθηλν 

θξέαο; 

α.  1 θνξά θνηφπνπιν θαη θαζφινπ θφθθηλν θξέαο 

β. 2 θνξέο θνηφπνπιν θαη ζπάληα θφθθηλν θξέαο 

γ.  3 θνξέο ζπλήζσο θφθθηλν θξέαο, ζπάληα θνηφπνπιν 

δ.  4-5 θνξέο θφθθηλν θξέαο 

 

 15.   Πόζν ζπρλά ηξώηε fast food ; 

α.  πνηέ   β. 1-2 θνξέο ην κήλα      γ. 2-3 θνξέο ην κήλα 

δ. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 

16.  Πόζν ζπρλά ηξώηε αιιαληηθά; 

α. πνηέ    β. 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα     γ, 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

δ.  θάζε κέξα 

 

17.   Όηαλ ηξώηε θξέαο κε ηη ην ζπλνδεύεηαη ζπλήζσο; Με ιαραληθά, ξύδη, κε παηάηεο ή κε δπκαξηθά; 

α. πάληα κε ιαραληθά    β. κε ιαραληθά ή κε ξχδη θαη ιαραληθά 

γ. ζπλήζσο κε ξχδη θαη ζπάληα κε παηάηεο 

δ. πάληα κε παηάηεο ή δπκαξηθά 

 

 18.  Αζρνιείζηε κε θάπνην άζιεκα θαη πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα αζιείζηε; 

α.  δελ αζρνινχκε κε θαλέλα άζιεκα 

β.  αζρνινχκε κε θάπνην άζιεκα, 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

γ.  πεγαίλσ  κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε γπκλαζηήξην 

δ.  ρξεζηκνπνηψ ζηηο κεηαθηλήζεηο κνπ ην πνδήιαην ή πεγαίλσ κε ηα πφδηα 

 

19.   Πηζηεύεηε όηη ε δηαηξνθή  ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άζιεζε βνεζά ζηε ζσζηή ζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ; 

α.  λαη                       β. φρη 

 

20.   Πηζηεύεηε όηη αζιείζηε αξθεηά; 

α. φρη, αλ είρα ρξφλν ζα κνπ άξεζε λα γπκλάδνκαη πεξηζζφηεξν 

β.  δελ κνπ αξέζεη ε άζιεζε 

γ.  πηζηεχσ φηη γπκλάδνκαη αξθεηά 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΜΑΘΗΣΩΝ 
 
 

Πόζν ζπρλά ηξώηε πξσηλό; 
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Πόζα θξνύηα ηξώηε ζηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο; 
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Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηξώηε ιαδεξά; 
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Πόζν ζπρλά ηξώηε fast food; 
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Αζρνιείζηε κε θάπνην άζιεκα θαη πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα αζιείζηε; 
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Πηζηεύεηε όηη αζιείζηε αξθεηά; 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΓΟΝΔΙ 

 

1. Φξνληίδεηε ηα παηδηά ζαο λα μεθηλνχλ ηε κέξα ηνπο κε έλα θαιφ πξσηλφ; 

        λαη                                      φρη                             κεξηθέο θνξέο             

 

2. Παξνηξχλεηε ηα παηδηά ζαο λα επηιέγνπλ ζηα δηαιείκκαηα ηνπ ζρνιείνπ πγηεηλά 

ηξφθηκα θαη λα απνθεχγνπλ ηα ηζίπο θαη ηα γιπθά; 

        λαη                                      φρη                             κεξηθέο θνξέο             

 

3. Πφζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα καγεηξεχεηε ζην ζπίηη: 

i. ςάξη ή ζαιαζζηλά       1         2         3          

ii. φζπξηα                        1         2         3 

iii. θφθθηλν θξέαο              1         2         3          

iv. θνηφπνπιν                   1         2         3          

v. ιαραληθά                      1         2         3          

 

4. Σπλνδεχεηε ζπλήζσο ηα γεχκαηα κε θάπνηα ζαιάηα απφ θξέζθα 

ιαραληθά; λαη φρη 

 

 

      5.  Σπλνδεχεηε ζπλήζσο ηα γεχκαηα ηεο νηθνγέλεηάο ζαο κε: 

             θξέζθνπο ρπκνχο                             αλαςπθηηθά 

 

 

    6.  Σπλεζίδεηε λα καγεηξεχεηε κε: 

             ειαηφιαδν                      θπηηθά ιίπε                  δσηθά ιίπε   

 

 

    7.  Όηαλ ςσλίδεηε πξνηηκάηε γαιαθηνθνκηθά πξντφληα: 

           ρσξίο πνιιά ιηπαξά                  κε φια ηα ιηπαξά       
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8.  Πξνηξέπεηε ηα παηδηά ζαο λα θαηαλαιψλνπλ θαζεκεξηλά επαξθείο  

     κεξίδεο θξνχησλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ; 

     λαη                                      φρη                      κεξηθέο θνξέο  

 

 

9.   Σηα ελδηάκεζα γεχκαηα θξνληίδεηε λα θαηαλαιψλνπλ ηα παηδηά ζαο 

      θξνχηα, δεκεηξηαθά ή άπαρα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ή ηξψλε  

      ζπλήζσο γιπθά, αιιαληηθά θαη έηνηκα θαγεηά; 

     λαη                                      φρη                      κεξηθέο θνξέο 

  

 

10.  Καηαλαιψλεη ε νηθνγέλεηά ζαο πξντφληα νιηθήο αιέζεσο; 

       λαη                                      φρη                      κεξηθέο θνξέο  

 

 

11.  Όηαλ ςσλίδεηε πξνζέρεηε ηηο εηηθέηεο ησλ πξντφλησλ ψζηε λα 

        απνθεχγεηε απηά πνπ πεξηέρνπλ αξθεηή δάραξε θαη αιάηη; 

        λαη                                      φρη                      κεξηθέο θνξέο  

 

 

12.  Όηαλ ςσλίδεηε ειέγρεηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

        αγνξάδεηε; 

        λαη                                      φρη                      κεξηθέο θνξέο  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΓΟΝΔΙ 

 

        Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Υγείαο πνπ αλέιαβε λα πινπνηήζεη ε Α’ ηάμε 

ηνπ Λπθείνπ καο, αθνχ γλσξίζακε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο άζιεζεο θαη ηε ζηελή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα παξαπάλσ κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο, ζειήζακε λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνην βαζκφ νη γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ ΓΔ.Λ 

Αλδξαβίδαο αθνινπζνχλ απηφ ην δηαηξνθηθφ κνληέιν θαη πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηε ζσζηή 

δηαηξνθή γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

       Γηα ην ζθνπφ απηφ, ήιζακε ζε επαθή κε 50 γνληνχο, νη νπνίνη πξφζπκα δέρζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλά καο θαη λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζακε 

εηδηθά γη’ απηφ ην ζθνπφ.  

       Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ βξίζθνληαη καθξηά 

απφ ην κεζνγεηαθφ ηξφπν δηαηξνθήο. Φξεζηκνπνηνχλ ειαηφιαδν ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή 

ηνπο, αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ θαινχ πξσηλνχ θαη πξνζέρνπλ λα πξνζθέξνπλ πγηεηλή θαη 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ζηα παηδηά ηνπο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΜΑΘΗΣΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ: ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΗ ΣΗΝ ΔΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

ΚΟΡΙΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 

1. Αγξαπίδε Δπγελία      1. Αγξαπίδεο Παλαγηψηεο 

2. Αδακνπνχινπ Θενδψξα      2.  Βαξβαξέζνο Παλαγηψηεο 

3. Βιαρνπνχινπ Διέλε      3.  Βαηζήο Διεπζέξηνο 

4. Βνπξηζάλε Αηθαηεξίλε      4.  Βαηζήο Παλαγηψηεο 

5. Γελλαηνπνχινπ Φξηζηίλα      5.  Γξεγνξφπνπινο Γηνλχζηνο 

6. Γεσξγαθνπνχινπ Νηθνιία      6.  Καλειιφπνπινο Κσλζηαληίλνο 

7. Γηαλληθνπνχινπ Μαξία      7.  Καξαγηάλλεο Νηθφιανο 

8. Γξεγνξνπνχινπ Σνθία      8.  Παληαδφπνπινο Παλαγηψηεο 

9. Γεκεηξνπνχινπ Βαζηιηθή      9. Τζνπθαιάο Κσλζηαληίλνο 

10. Γξνχθα Μαξηάλλα  

11. Θενδσξνπνχινπ  Αγγειηθή  

12. Καιακαξά Μαξία  

13. Καζζηαλνχ Μαξίλα  

14. Μάλε Άλλα- Μαξία  

 

Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ:  23 

Τάμε: Α’ Λπθείνπ 

Τκήκα: Α1 

 Τν πξφγξακκα ζπληνλίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: 

 Γηακαληνπνχινπ Μαξία (ΠΔ03) 

 Καιακαξά Αζαλαζία  (ΠΔ11) 

 

 

 

 

 

 


