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Chestionarul de mai jos a fost aplicat unui grup de 30 de elev la începutul şi la finalul proiectului. Elevii 

români au fost instruiţi la orele de specialitate pe lângă cele prevăzute de programa în vigoare cu noţiuni 

referitoare la influenţa obiceiurilor nutriţionale asupra stării de sănătate, astfel încât, la final aceştia au 

devenit conştienţi de legătura puternică dintre ceea ce mâncăm acum şi cât de sănătoşi vom fi mai târziu. 

Răspunsurile oferite în chestionar arată că aceşti elevi din grupul ţintă şi-au schimbat într-o oarecare măsură 

obiceiurile alimentare în urma acestei 

instruiri. 

1. Consideraţi că mâncaţi în mod 

regulat? 

• da, regulat, de 4 – 5 ori pe zi 

• da, încerc de 3 ori pe zi 

• nu reuşesc să mănânc de 3 ori pe 

zi totdeauna 

• nu, de obicei nu am un program de 

masă şi mănânc o dată sau de 2 ori pe zi 

Numărul elevilor care încearcă să 

mănânce mai multe mese pe zi a crescut.  

 

 

 

2. Cât de des luaţi o gustare doar de 

plăcere? 

• regulat (zilnic, sau de câteva ori pe 

săptămână) 

• uneori (săptămânal, lunar) 

• rar (o dată la 2, 3 luni) 

• aproape niciodată 

Numărul elevilor care mănâncă doar ca să-

şi satisfacă o plăcere a scăzut. 

 

 

 

 

3. Ce părere aveţi despre greutatea 

dumneavoastră? 

• este numai bună, sunt satisfăcut(ă) 

de ea 

• ar trebui să mă îngraş cu câteva 

kilograme 

• sunt puţin prea gras(ă) 

• nu sunt mulţumit(ă), ar trebui să 

slăbesc 

• sunt obez(ă), ar trebui să încep un 

program de slăbire cât mai repede 

• nu-mi pasă 

Mai puţini elevi au probleme cu greutatea. 
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4. Consideraţi că beţi suficiente 

lichide? 

• da, sunt atent(ă) să beau 

suficiente lichide 

• nu prea ştiu cât beau, dar cred 

că e destul 

• nu prea beau lichide peste zi 

• nu mă interesează subiectul 

A crescut numărul elevilor ce sunt 

atenţi să bea apă suficientă zilnic. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ce fel de lichide beţi de obicei pe 
parcursul zilei? 

 apă (de la robinet sau 
îmbuteliată) 

 sucuri naturale 

 băuturi răcoritoare (ex. Cola şi 
altele similare cu zahăr 
adăugat) 

 energizante 

 ceai 

 cafea 

 altele 
 

Au crescut consumurile de apă plată şi 

sucuri naturale în detrimentul 

răcoritoarelor şi cafelei.  

 

 

 

 

 

 

6. Aţi învăţat pe parcursul şcolii 

elemente legate de alimentaţia 

sănătoasă? 

• da, am studiat nutriţia în şcoală 

• am aflat doar câteva informaţii la 

diferite materii de specialitate 

• nu am studiat aşa ceva 

• nu mai ţin minte 

 

Înaintea acestui proiect, informaţiile 

legate de nutriţie erau întâmplătoare, 

acum au fost prezentate într-o manieră 

holistică 
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7. Unde luaţi prânzul în zilele 

lucrătoare? 

 la şcoală (cantină) 

 acasă (mâncare gătită în casă) 

 acasă (mâncare comandată pe 

internet sau prin telefon şi livrată 

acasă) 

 la un fast food 

 la un restaurant clasic 

 mâncare la pachet de la fast food 

 îmi iau ceva de mâncare de acasă 

(ex. sendvişuri, fructe) 

 nu mănânc la prânz 

 altele  

O parte din studenţi au decis în ultima  

vreme să mănânce acasă mâncare 

gătită. 

 

 

 

 

8. Unde luaţi prânzul cel mai 

adesea în week-end? 

• acasă, cu familia 

• acasă, singur(ă) 

• la un restaurant clasic 

• la fast food 

• altele 

Se observ o uşoară creştere a 

numărului celor ce mănâncă acasă, 

dar mulţi dintre ei făceau asta de la 

început.  

 

 

 

 

9. Cât de des mergeţi la un 

restaurant de tip fast food? 

• de câteva ori pe săptămână 

• o dată pe săptămână 

• o dată sau de două ori pe lună 

• o dată la două – trei luni 

• o dată sau de două ori pe an 

sau şi mai rar 

• niciodată nu am intrat într-un 

restaurant fast food 

Elevii merg mai rar la fast food 
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10. Cine vă însoţeşte de obicei la 

un restaurant fast food? 

• cu iubitul / iubita 

• cu prietenii 

• cu familia 

• singur(ă) 

Elevii sunt atraşi la fast food în principal 

de anturajul din care fac parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ce consumaţi cu preferinţă într-

un restaurant fast food? 

• hamburgeri / cartofi prăjiţi / 

băuturi răcoritoare 

• salate / apă minerală 

• cafea / prăjituri 

• altele 

Se observă o schimbare a obiceiurilor 

de consum: a crescut consumul de 

salate în dauna celui de hamburgeri.  

 

 

 

 

 

 

12. Cu ce  ocazii mergi la  un 
restaurant fast food? 

 cu ocazii speciale (ex. 
zile de naştere) 

 uneori, ca parte a 
petrecerii timpului liber 
(ex. înainte sau după 
vizionarea unui film la 
cinema) 

 aproape întotdeauna la 
o întâlnire cu prietenii 

 dacă mi-e foame, pot 
merge şi singur 

 merg să văd dacă mă 
întâlnesc cu cineva 
cunoscut atunci când mă plictisesc 

 

În prezent, vizitele de la fast food sunt legate de alte evenimente, gen aniversări, cinema, etc. Dar în acelaşi 

timp numărul vizitelor s-a redus, astfel încăt am putea spune că a merge la fast food este acum o opţiune 

printre altele, pe când anterior era considerat ceva ce nu trebuie să lipsească.  
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13. La un restaurant fast food 

materiile prime din care sunt 

preparate produsele precum şi 

valoarea lor energetică sunt 

afişate. Citiţi şi înţelegeţi aceste 

date? 

• da, întotdeauna 

• da, uneori 

• nu, niciodată 

Elevii par mai conştienţi de importanţa 

ingredientelor folosite la pregătirea 

alimentelor. 

 

 

 

 

14. Vă alegeţi ingredientele când 

comandaţi produsul sau mergeţi 

pe varianta standard? 

• da 

• nu 

• nu-mi pasă 

Elevii îşi aleg în mai mare măsură 

ingredientele. 

 

 

 

 

 

 

Concluzie 

 

Unul dintre obiectivele acestui proiect este de a atrage atenţia asupra problemelor culturale şi de 

sănătate ale acestora. Datorită naturii acestui proiect, am decis să ne concentrăm atenţia asupra 

problemelor legate de alimentaţia nesănătoasă, după cum a fost descrisă în capitolul 2 din această carte. 

Am încercat să prezentăm într-o manieră holistică elevilor în clasă o serie de noţiuni legate de nutriţie, 

completate cu exemple de reţete sănătoase, precum şi efectele unei diete nesănătoase asupra sănătăţii pe 

termen lung,  

Chestionarul a fost aplicat elevilor la începutul proiectului, înainte de realizarea prezentărilor descrise 

mai sus, precum şi la finalul proiectului, iar aceste concluzii sun bazate pe răspunsurile oferite de aceştia. 

 

Astfel, procentajul elevilor care urmează un stil de viaţă sănătos a crescut. Aceştia încearcă să reducă 

cantitatea de mâncare ingerată la fiecare masă concomitent cu creşterea numărului de mese şi de lichide pe 

zi. Preferinţele privind natura fluidelor ingerate s-a modificat, în sensul că acum beau mai multă apă şi sucuri 

naturale în detrimentul băuturilor carbogazoase şi cafelei. 

A crescut consumul de alimente gătite în casă, unde pot să folosească numai ingrediente naturale. 

Elevii iau masa împreună cu membrii familiei, dar creşte procentul celor care declară că mănâncă şi singuri. 

Creşterea numărului de mese poate fi o cauză, dacă ceilalţi membri ai familiei nu au urmat acelaşi obicei. 

Drept urmare, numărul vizitelor la fast food a scăzut, iar cu toate că merg acolo în diferite ocazii, îşi aleg 

alimente mai sănătoase decât înainte. 


