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Τίτλος έρευνας : « Έρευνα δημοσκόπησης με θέμα τις διατροφικές 

συνήθειες των μαθητών της  Γ΄ τάξης  του 3ου Γυμνασίου Σερρών ». 

 

1.  Εισαγωγή 

 

I. Πρόβλημα, Υπόθεση  

        Σε αυτή την έρευνα θέλω να διερευνήσω εάν οι μαθητές του  3ου Γυμνασίου 

Σερρών γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μεσογειακής διατροφής τις οποίες εάν τις 

ακολουθήσουμε μπορούμε να καταπολεμήσουμε ή ακόμη να αποτρέψουμε την 

εμφάνιση κάποιων ασθενειών 

 

II. Τίτλος έρευνας 

«Έρευνα δημοσκόπησης για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών του 3ου 

Γυμνασίου Σερρών» 

 

III. Σκοπός της έρευνας  

Ο σκοπός αυτής της έρευνας με ερωτηματολόγιο, είναι να διερευνήσουμε και να 

καταλήξουμε σε διάφορα συμπεράσματα σε σχέση με τις διατροφικές συνήθειες των 

μαθητών του σχολείου μας. Δηλαδή : 

α) Αν γνωρίζουν οι μαθητές του σχολείου μας την κλασσική μεσογειακή 

διατροφή. 

β) Τις ποσότητες των φαγητών που  πρέπει να τρώνε καθημερινά. 

γ) Τους κινδύνους της μη σωστής διατροφής.  

δ) Τις  απόψεις των συμμαθητών  μας  για τις διατροφικές συνήθειες τους     

και  αν  γνωρίζουν   τα βιολογικά προϊόντα . 

 

IV. Περιορισμοί της έρευνας 

α)  Η  Έρευνα  με Δημοσκόπηση , θα γίνει από 24- 10 - 2017 έως 11- 12- 2017. 

β)  Το κόστος της έρευνας να μην ξεπεράσει τα 5 € . 

γ)  Τα άτομα (πληθυσμός) που θα συμμετέχουν στην έρευνα, θα είναι όλοι   οι 

μαθητές  της  Γ΄  τάξης  του σχολείου μας, (περίπου 90 μαθητές ) και το δείγμα 

θα είναι το αντιπροσωπευτικό περίπου το  15% του πληθυσμού ( επιλέχτηκαν 

12 μαθητές   τυχαία από  το Γ1). 



δ)   Το Ερωτηματολόγιο  περιλαμβάνει  5 ερωτήσεις  κλειστού  και 

ημίκλειστου  τύπου , θα γίνει στο πρόγραμμα word και η επεξεργασία του θα 

γίνει στο πρόγραμμα excel. 



 

2. Ανασκόπηση ( Θεωρητικό  μέρος ). 

1) Τι είναι η μεσογειακή διατροφή: 

Η Μεσογειακή Διατροφή είναι ένα είδος διατροφής που χαρακτηρίζεται από χαμηλή 

κατανάλωση λίπους και ιδιαίτερα κορεσμένων λιπαρών οξέων, και αντίθετα από 

υψηλή κατανάλωση υδατανθράκων , που βρίσκονται κυρίως στα σιτηρά και τα 

προϊόντα τους (δημητριακά , ψωμί , ρύζι και μακαρόνια), στα φρούτα , στα λαχανικά , 

στο γάλα και τα γαλακτοκομικά. Η μεσογειακή διατροφή είναι επίσης πλούσια σε 

βιταμίνες, ενώ η κύρια μορφή λίπους χρησιμοποιείται είναι το ελαιόλαδο. Η διατροφή 

αυτή ονομάστηκε έτσι γιατί χρησιμοποιείται από τους ευρωπαϊκούς λαούς της 

Μεσογείου δηλαδή Ισπανία, Αλβανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα και 

Κύπρο από το 1960. Σύμφωνα με στατιστικές που έχουν γίνει σ΄ αυτές τις χώρες 

δείχνει ότι αυτό το είδος της διατροφής οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά εκφυλιστικών 

ασθενειών. 

Πολυετείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι η Μεσογειακή Διατροφή θεωρείται ως ο πλέον 

υγιεινός τρόπος διατροφής αφού προστατεύει από καρδιακές προσβολές, καρκίνο 

(π.χ. παχέος εντέρου), παχυσαρκία, κ.ά. 

 

2)Τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής : 

Τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου της Μεσογειακής Διατροφής είναι 

πολλαπλά και έχουν επιβεβαιωθεί και από πολλές άλλες μελέτες που έγιναν μετά και 

την μελέτη των 7 χωρών. Συγκεκριμένα: 

 

 Επιβράδυνση του γήρατος και προαγωγή της μακροβιότητας (μέσω της μείωσης 

της θνησιμότητας από όλα γενικά τα αίτια, αλλά ειδικότερα από στεφανιαία νόσο 

και κάποιες μορφές καρκίνου) 

 Μείωση της συχνότητας εμφάνισης στεφανιαίας νόσου 

 Μείωση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων, της ολικής και της LDL («κακής») 

χοληστερόλης και διατήρηση των επιπέδων της HDL («καλής») χοληστερόλης 

στο αίμα 

 Μείωση της συχνότητας εμφάνισης Διαβήτη τύπου 2 

 Μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης 

 Μείωση της εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων 

 Μείωση της συχνότητας εμφάνισης των νόσων Parkinson και Alzheimer, καθώς 

και μείωση της θνησιμότητας από τη νόσο Alzheimer 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Î•Î»Î±Î¹ÏŒÎ»Î±Î´Î¿
http://el.wikipedia.org/wiki/Î™ÏƒÏ€Î±Î½Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î‘Î»Î²Î±Î½Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î™Ï„Î±Î»Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î“Î¹Î¿Ï…Î³ÎºÎ¿ÏƒÎ»Î±Î²Î¯Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/Î•Î»Î»Î¬Î´Î±
http://el.wikipedia.org/wiki/ÎšÏ�Ï€Ï�Î¿Ï‚
http://hdiet.weebly.com/sigmaalphakappachialpharho974deltaetasigmaf-deltaiotaalphabeta942tauetasigmaf.html
http://hdiet.weebly.com/nuepsilon972tauepsilonrhoalpha-deltaepsilondeltaomicronmu941nualphamualphagammanu942sigmaiotaomicron-kappaalphaiota-epsilongammakappaepsilonphialphalambdaiotakappa940.html
http://hdiet.weebly.com/nuepsilon972tauepsilonrhoalpha-deltaepsilondeltaomicronmu941nualphanuetasigmatauepsilon943alpha-kappaalphaiota-940nuomicroniotaalpha.html


3) Μεσογειακή πυραμίδα(εικόνα): 

 



4) Τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής : 

 

1)  Καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (πλούσια σε φυτικές 

ίνες) 

2) Καθημερινή κατανάλωση αδρά επεξεργασμένων δημητριακών και των 

προϊόντων τους (ψωμί, ζυμαρικά ολικής άλεσης, μη αποφλοιωμένο ρύζι κ.α.) 

3)  Όσπρια, πατάτες και ξηροί καρποί σε εβδομαδιαία βάση 

4)  Ελάχιστη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων 

5) Χρήση του ελαιολάδου (που περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και 

αντιοξειδωτικές ουσίες) σαν κύρια πηγή λίπους και ελάχιστη κατανάλωση 

ζωικών λιπών 

6) Ελάχιστη κατανάλωση κόκκινου κρέατος (σε μηνιαία βάση και σε μικρές 

ποσότητες) 

7) Κατανάλωση σε μικρές έως μέτριες ποσότητες ψαριών και πουλερικών σε 

εβδομαδιαία βάση 

8) Καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών (γάλα και τυρί) σε μικρές έως 

μέτριες ποσότητες 

9) Κατανάλωση κρασιού σε καθημερινή βάση αλλά με μέτρο (1-2 ποτήρια) 

 

  

 



5)Αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από άλλους ερευνητές : 

 

Συμπεράσματα έρευνας για τις διατροφικές συνήθειες των νέων: 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αλλά και η περαιτέρω ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα διατροφής μπορούν να επιδράσουν σε μεγάλο 

βαθμό στην κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός πιο υγιεινού τρόπου διατροφής. 

Εξάλλου η απομάκρυνση από τις αρχές της μεσογειακής διατροφής οδηγεί πολλές 

φορές σε προβλήματα υγείας και στις νεανικές ηλικίες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που 

από δευτερογενή έρευνα του Κ.Ε.Τ.Α.Κ. προβλήματα όπως παχυσαρκία, διαβήτης 

και καρδιακά προβλήματα κατέχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης στον νεανικό 

πληθυσμό. 

 

 

 



3. Σχεδιασμός  έρευνας . 

Ερωτηματολόγιο 

 

Οδηγίες : Σκοπός αυτής της έρευνας με ερωτηματολόγιο είναι να διερευνήσουμε   

, αν οι μαθητές της  Γ΄ τάξης  του σχολείου μας -  3ο Γυμνάσιο  Σερρών - γνωρίζουν 

την κλασσική  μεσογειακή  διατροφή, τις ποσότητες των φαγητών που  πρέπει να 

τρώνε καθημερινά  και  τους   κινδύνους  της  μη  σωστής  διατροφής.  

Θέλουμε γι’ αυτό τον λόγο οι απαντήσεις σας να είναι ειλικρινείς ,έτσι ώστε τα 

στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα ,να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην 

πραγματικότητα. 

 

Τίτλος :  «Διατροφικές συνήθειες των μαθητών της  Γ’ τάξης του 3ου  Γυμνασίου 

Σερρών.» 

 

 Αφού Διαβάσετε   πρώτα  την ερώτηση  , Βάλτε ┼ στην απάντηση που 

πιστεύετε ότι σας εκφράζει περισσότερο. 

 

Ερωτήσεις : 

 

1. Τρώτε πρωινό καθημερινά : 

α) Ναι 6 

β) Όχι 6 

 

          Αν ναι τι τρώτε :                                  Αν όχι γιατί : 

α) δημητριακά 4                                    α) έλλειψη χρόνου  6 

β)τόστ                                                   β) οικονομικοί λόγοι             

γ)φρούτο                                               γ) δεν έχετε όρεξη 

δ)κρουασάν                                           δ) δεν βρίσκετε αυτό που θέλετε   

ε)γάλα-χυμό 2      

 

                                               



2. Στο σχολείο τρώτε φαγητό από το σπίτι ή από το κυλικείο : 

α) Σπίτι 6 

β) Κυλικείο  6 

3. Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε σε εστιατόρια τύπου fast food με τους 

φίλους σας: 

α)1 φορά 7 

β)2 φορές 4  

γ)3 φορές  

δ) 4-5 φορές 1 

ε)κάθε μέρα 

4. Με τους φίλους σας προτιμάτε τα εστιατόρια τύπου fast food : 

α) Ναι 9 

β) Όχι 3 

5. Γνωρίζετε τι είναι τα βιολογικά προϊόντα : 

α) Ναι 6 

β) Όχι 6 

   

Αν ναι από πού πληροφορηθήκατε :            Αν όχι ενδιαφέρεστε να μάθετε : 

 

α) Διαδίκτυο                                                       α) Σχολείο 3                                                          

β) Ναι 4 

γ) Γονείς   2                                                           β) Όχι 2 

δ) Τυχαία το άκουσα 1 

 



4. Συμπεράσματα :  

Ερώτηση 1: 

 

 

Συμπέρασμα : 

Το  50 % των μαθητών  τρώνε καθημερινά πρωινό ενώ το άλλο 50%  όχι. Δεν 

μπορούμε να πούμε ότι είμαστε  εντελώς εκτός από την αρχική μας υπόθεση η 

οποία ήταν Ναι. 

1α)                                                                                                          1β) 

     Συμπέρασμα:                                               Συμπέρασμα:            

    Όσοι μαθητές τρώνε πρωινό προτιμούν           Όσοι μαθητές δεν τρώνε  

    δημητριακά σε ένα ποσοστό  67%                    πρωινό, το αμελούν λόγω   

    ενώ οι υπόλοιποι 33%προτιμούν                       της έλλειψης χρόνου σε   

  να πίνουν  γάλα ή χυμό.                                        ένα ολοκληρωτικό ποσοστό 100% .  

   Η αρχική μας υποψία επαληθεύτηκε.             Δεν ταιριάζει με  αυτό που αρχικά                        

                                                                              Υποθέσαμε. 

               

 



Ερώτηση 2: 

 

Συμπέρασμα : 

Το  50 % των μαθητών  τρώνε  κολατσιό από το σπίτι ενώ το άλλο 50%  

αγοράζει κάτι από το κυλικείο. Αυτό εν μέρει είναι καλό διότι ένα αρκετά 

ικανοποιητικό ποσοστό τρώει σπιτικό φαγητό, το οποίο είναι αποδεδειγμένα 

πιο υγειινό.  

Και πάλι δεν επιβεβαιωθήκαμε πλήρως όσον  αφορά  την  αρχική  μας   

πρόβλεψη . 

  

Ερώτηση 3: 

  

 

Συμπέρασμα : 

Ένα μεγάλο ποσοστό 59% των μαθητών της Γ΄ του  σχολείου  μας ,  τρώει μια 

φορά την εβδομάδα σε fast food ενώ το 40% περίπου τρώνε 2, 4-5 φορές την 

εβδομάδα αντοίστιχα.  

Δεν επιβεβαιωθήκα πλήρως , γιατί πίστευα,   ότι  μεγάλο ποσοστό  των 

συμμαθητών  μου   ,  τρώει  περισσότερες  από  μια φορά την εβδομάδα σε fast 

food .    



                 Ερώτηση 4: 

 

Συμπέρασμα : 

 Η πλειοψηφία των μαθητών το 75%  δηλαδή  περίπου 7 στους  10 μαθητές ,  

προτιμούν τα εστιατόρια τύπου fast food, όταν είναι έξω με τους φίλους τους. 

Το γεγονός αυτό είναι πολύ αρνητικό και δείχνει το  επίπεδο της  διατροφής 

των μαθητών της Γ΄ του  σχολείου  μας , καθώς  και  τις διατροφικές τους 

προτιμήσεις όταν έιναι με τους φίλους τους. 

 

Ερώτηση 5: 

 

Συμπέρασμα : Ένα πολύ ικανοποιητικό ποσοστό (50%) μαθητών γνωρίζει τι 

είναι τα βιολογικά προϊόντα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε πιο εντατικά 

στην  καθημερινή μας  διατροφή . Γι΄ αυτό , θα πρέπει να γίνουν  διάφορες  

ενέργειες  έτσι  ώστε  , το ποσοστό 50% του  Όχι  να μειωθεί  και να 

υπερισχύσει το Ναι.  

Και πάλι δεν ήμασταν ακριβώς εύστοχοι ,  όσον αφορά  την  αρχική  μας  

υπόθεση .  

 



 

1α)                                                                     1β) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Συμπέρασμα:                                                                Συμπέρασμα : 

Οι μαθητές σε ποσοστό 50% ενημερώθηκαν                 Η συντριπτική  πλειοψηφία  

από το Σχολείο τους για τα βιολογικά προϊόντα.             των μαθητών το 80% περίπου,                  

Αλλά και από τους γονείς ,ενώ κάποιοι                           ενδιαφέρονται να 

το άκουσαν τυχαία. Εγώ πιστεύω πως δεν                       μάθουν πληροφορίες για  

είναι και πολύ καλό καθώς τα παιδία                               τα βιολογικά προϊόντα. 

πρέπει να ψάχνουν μόνα τους πληροφορίες                 Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 

για κάθε ερώτημα που έχουν και όχι  

να περιμένουν έτοιμες πληροφορίες. 



 

5. Βιβλιογραφία -Πηγές πληροφόρησης: 

 

 

 http://mesogeiakidiatrofi.blogspot.gr/ 

 http://hdiet.weebly.com/taualpha-

omicronphi941lambdaeta-tauetasigmaf-

muepsilonsigmaomicrongammaepsiloniotaalphakappa

942sigmaf-

deltaiotaalphataurhoomicronphi942sigmaf.html#.Wi7

bSUxuK1t 

 https://www.medcollege.edu.gr/ereynes-

agoras/ereyna-gia-tis-diatrofikes-synhthies-twn-newn/ 

 http://mesogeiakidiatrofi.wikispaces.com/file/view/          

Μεσογειακή+Διατροφή.pdf 

 

 

 

 

 

http://mesogeiakidiatrofi.blogspot.gr/
http://hdiet.weebly.com/taualpha-omicronphi941lambdaeta-tauetasigmaf-muepsilonsigmaomicrongammaepsiloniotaalphakappa942sigmaf-deltaiotaalphataurhoomicronphi942sigmaf.html#.Wi7bSUxuK1t
http://hdiet.weebly.com/taualpha-omicronphi941lambdaeta-tauetasigmaf-muepsilonsigmaomicrongammaepsiloniotaalphakappa942sigmaf-deltaiotaalphataurhoomicronphi942sigmaf.html#.Wi7bSUxuK1t
http://hdiet.weebly.com/taualpha-omicronphi941lambdaeta-tauetasigmaf-muepsilonsigmaomicrongammaepsiloniotaalphakappa942sigmaf-deltaiotaalphataurhoomicronphi942sigmaf.html#.Wi7bSUxuK1t
http://hdiet.weebly.com/taualpha-omicronphi941lambdaeta-tauetasigmaf-muepsilonsigmaomicrongammaepsiloniotaalphakappa942sigmaf-deltaiotaalphataurhoomicronphi942sigmaf.html#.Wi7bSUxuK1t
http://hdiet.weebly.com/taualpha-omicronphi941lambdaeta-tauetasigmaf-muepsilonsigmaomicrongammaepsiloniotaalphakappa942sigmaf-deltaiotaalphataurhoomicronphi942sigmaf.html#.Wi7bSUxuK1t
http://hdiet.weebly.com/taualpha-omicronphi941lambdaeta-tauetasigmaf-muepsilonsigmaomicrongammaepsiloniotaalphakappa942sigmaf-deltaiotaalphataurhoomicronphi942sigmaf.html#.Wi7bSUxuK1t
https://www.medcollege.edu.gr/ereynes-agoras/ereyna-gia-tis-diatrofikes-synhthies-twn-newn/
https://www.medcollege.edu.gr/ereynes-agoras/ereyna-gia-tis-diatrofikes-synhthies-twn-newn/
http://mesogeiakidiatrofi.wikispaces.com/file/view/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Μεσογειακή+Διατροφή.pdf
http://mesogeiakidiatrofi.wikispaces.com/file/view/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Μεσογειακή+Διατροφή.pdf

