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REZUMAT

În rezultatul evaluării experienței generale în 
literatura de specialitate, s-a constatat o evidențiere 
clară a infl uenței negative a obiceiurilor alimentare 
nesănătoase (consumul redus de fructe, legume, cere-
ale integrale, etc.; consumul sporit de dulciuri, băuturi 
nealcoolice îndulcite, etc.) asupra stării de sănătate a 

tinerei generații. Astfel, o direcție importantă orien-
tată către un comportament alimentar rațional în rân-
dul copiilor și adolescenților este reprezentată de ela-
borarea și implementarea programelor școlare bazate 
pe promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase de la 
o vârstă fragedă.
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ABSTRACT

In result of evaluating the overall experience in 
literature, there was a clear highlight of the 

negative impact of unhealthy eating habits (low 
consumption of fruits, vegetables, whole grains, etc 
.; increased consumption of sweets, sweetened soft 
drinks, etc.) on the health status of the young genera-

tion. Thus, an important direction towards a healthy 
eating behavior among children and adolescents is 
the development and implementation of school-based 
programs based on promotion of healthy eating beha-
vior from an early age.
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Rezultate

Alimentația reprezintă o parte esențială a vieții 
umane. Conform psihologului din cadrul Universității 
din Pennsylvania, Paul Rozin „mâncarea progresează 
de la a fi  o sursă de nutriţie, o plăcere senzorială la a fi  
un marker social, o experienţă estetică, o sursă de sem-
nifi caţie şi metaforă şi, deseori, o entitate morală”. Nu-

meroase dovezi științifi ce internaționale și naționale 
demonstrează că un comportament alimentar echilibrat 
și rațional, în special în rândul copiilor și adolescenți-
lor a devenit una din cele mai mari provocări ale tim-
purilor noastre. Potrivit lui Davis și Carpenter (2009) 
elevii instituțiilor de învățământ în cantinele cărora se 
realizau produse de tip fast-food consumau o cantitate 
redusă de fructe și legume și o cantitate sporită de bă-
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uturi nealcoolice îndulcite ceea ce a condus la apariția 
supraponderabilității și a obezității. [1]

Rezultatele studiilor desfășurate în România 
au arătat următoarele. Proporţia adolescenților care 
iau micul dejun regulat variază între 35% și 68%, re-
spectiv un procent mediu de 53% nu servesc zilnic 
micul dejun. Se remarcă o tendinţă semnifi cativă de 
scădere a luării micului dejun de la vârsta de 11 ani 
la cea de 13 ani. La sfârşit de săptămână, procentul 
copiilor care servesc micul dejun crește faţă de zilele 
de şcoală. Procentul adolescenților care nu iau nici-
odată micul dejun este alarmant şi variază între 20% 
(băieţi, 11 ani) şi 32% (fete, 15 ani). Consumul zilnic 
de fructe scade semnifi cativ cu vîrsta, de la 11 ani la 
15 ani, atât pentru băieţi, cât şi pentru fete, iar băieţii 
consumă semnifi cativ mai puține fructe decât fetele 
la vârsta de 15 ani. În jur de 1/3 dintre elevi consumă 
cel puțin odată pe zi legume, excepţie făcând grupul 
de băieţi de 15 ani, unde consumul este și mai redus. 
De asemenea, s-a constatat că aproximativ 50% din ti-
neri cunsumă în exces sucuri cu adaos de zahăr. Acest 
consum este prevalent în rândul copiilor (atât fete cît 
şi băieţi) proveniţi din familii afl uente socio-econo-
mic. Elevii din Bucuresti, zona de Sud şi Sud-Vest 
declară un consum mai frecvent al băuturilor carbo-
gazoase. Consumul zilnic de cartofi  prăjiţi şi cipsuri 
este prezent în aproximativ 20% la copiii de 11 și 13 
ani (fete şi băieţi) şi 10% la cei cu vârsta de 15 ani. [2]

Studiul MAMM (Măsurarea Aportului de Ma-
cro– și Micronutrienți) desfășurat pe o perioadă de 2 
ani (2005-2007) pe un eșantion de 394 de copii cu 
vârste între 3 și 6 ani înscriși în instituțiile educative 
(creșă, grădiniță) a constatat că peste 90% dintre co-
piii preșcolari din România au carențe de calciu. Circa 
99.7% dintre copii au defi ciențe de vitamina D, iar 
45% dintre ei preferă dulciurile în loc de legume, 
fructe și lactate. Peste 70% dintre copiii cu vârste 
între trei și șase ani consumă legume și fructe doar 
de două-trei ori pe săptămână. Doar 27% consumă 
zilnic lapte și iaurt. Potrivit părinților, copiii resping 
produsele lactate proaspete deoarece: – “nu îi place 
copilului” (77%) – “produsele lactate nu sunt sănă-
toase” (25%), ceea ce arată o informare insufi cientă 
și ignoranța părinților. De asemenea, datele au stabilit 
că 75% dintre copii au cinci mese pe zi, dar peste wee-
kend mănâncă mai mult decât în timpul săptămânii. 
Mai mult de 50% dintre copii depășesc rația calorică 

standard recomandată echivalentă cu 1800 de kiloca-
lorii pe zi. [3]

Datele studiului desfășurat în 20 de școli din 
Cluj-Napoca, pe un eșantion de 7904 copii din clasele 
I-XII, în anul 2008, a arătat o prevalenţă a suprapon-
derabilității de 12.8%, iar a obezităţii de 8.2%. Cea 
mai mare prevalenţă s-a înregistrat la grupa de vâr-
stă 6-10 ani atât pentru supraponderabilitate (15.9%), 
cât şi pentru obezitate (13.3%), iar cea mai mică la 
adolescenţi (7.6% pentru supraponderabilitate şi 3.8% 
pentru obezitate). [4]

În Republica Moldova, rezultatele studiului de 
Indicatori Multipli în Cuiburi (MICS, 2012) arată că 
în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani, șase 
procente au retard statural (înălţime mică pentru vâr-
stă), două procente au retard ponderal (greutate mică 
pentru înălţime) şi doi la sută sunt subponderali (gre-
utate mică pentru vârstă). De asemenea, circa cinci la 
sută dintre copii sunt supraponderali (greutate mare 
pentru înălţime). A cincea parte dintre copii suferă de 
anemie (21%). Şaptezeci şi nouă la sută dintre copiii 
cu anemie prezintă o formă lejeră, 70% – o formă mo-
derată şi 5 % – o formă severă. Prevalenţa anemiei 
descreşte consecvent odată cu vârsta de la patruzeci şi 
unu la sută la copiii din grupul de vârstă 6-9 luni până 
la paisprezece la sută – la copiii cu vârsta de 48-59 de 
luni. Cei mai defavorizaţi sunt copiii din aria rurală, 
din regiunile Sud şi Centru, cei din a patra naștere, 
din gospodăriile cele mai sărace şi cu nivelul de studii 
medii a mamei. Anemia este mai frecventă la copiii 
născuţi la intervalele mai mici de 24 luni şi 24-47 luni 
între naşteri. [5]

Studiul “Sănătatea adolescenților, factorii de-
terminanți comportamentali și sociali” (HBSC, 2014) 
desfășurat în Republica Moldova, a constatat că fi e-
care al 8-lea adolescent are exces de masă corporală, 
iar la fi ecare al 5-lea se evidențiază un defi cit de masă 
corporală. Totuși, odată cu avansarea în vârstă s-a ob-
servat o tendință de normalizare a Indicelui de Masă 
Corporală de la 57.8% la 11 ani până la 75% la 17 
ani. Ratele supraponderabilității și obezității în rândul 
băieților sunt mai mari comparativ cu cele ale fetelor 
în toate categoriile de vârstă. Cea mai mare rată fi ind 
la băieții de 11 ani (19.3%), care scade până la 12.2% 
la 17 ani. În rândul fetelor, rata supraponderalității 
atinge maximum la 13 ani (13.5%). Procentul aces-
tora se micșorează mai mult decât de două ori către 
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vârsta de 17 ani (5.6%). De asemenea, doar 6 din 10 
adolescenți au indicat că iau micul dejun în săptămâna 
de lucru, iar fi ecare al 10-lea – nu consumă micul de-
jun, unde fetele mai des decât băieții (în 13.1% și 
8.4% respectiv). Numai 1/3 din respondenți au indi-
cat că ar consuma fructe zilnic, iar 20.9 % consumă 
fructe săptămânal sau mai rar. Doar 4 din 10 respon-
denți consumă legume, iar circa 1/5 consumă legume 
săptămânal sau chiar mai rar. Important de menționat 
că, 30.1% din adolescenți consumă produse alimen-
tare cu conținut sporit de zahăr (bomboane, ciocolată, 
etc.), iar 10 % din aceștia consumă băuturi nealcoo-
lice îndulcite o dată pe zi sau chiar mai des, fără dife-
rențe importante de gen sau vârstă. [6]

Conform raportului elaborat de către American 
Dietetic Association, direcțiile de orientare către un 
comportament alimentar rațional în rândul copiilor 
și adolescenților se bazează pe implicarea părinților 
în educația nutrițională precum și elaborarea și im-
plementarea programelor de instruire, consiliere și 
asistență privind promovarea obiceiurilor alimentare 
sănătoase în instituțiile de învățământ general (școli, 
grădinițe). În acest context, se creează un mediu pro-
pice pentru prevenirea bolilor netransmisibile legate 
de dietă, subnutriție și defi ciențele nutriționale în rân-
dul copiilor și adolescenților. [7, 8]

Cercetările internaționale subliniază diferite 
grade de efi cacitate a programelor școlare bazate pe 
promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase precum 
și practicarea regulată a activității fi zice. [9-11]

Mai puțin se știe despre motivul pentru care 
anumite programe implementate în școli sunt mai 
efi cace decât altele în sporirea nivelului cunoștințe-
lor privind benefi ciile alimentației echilibrate și a 
activității fi zice asupra stării de sănătate a copiilor și 
adolescenților. De obicei, curricula din unele instituții 
școlare reprezintă un adjuvant al programelor națio-
nale de stat. [12]

Cu toate acestea, potrivit lui Montgomery și 
Willis, analiza cost-benefi ciu a programului școlar 
EFNEP (Expanded Food and Nutrition Education 
Program) a demonstrat că pentru fi ecare dolar cheltuit 
pentru instruire, s-a economisit o sumă echivalentă în-
tre 3.63-10.64 $ pentru asistența medicală. [13]

Potrivit datelor reviului literaturii privind efi ca-
citatea programelor școlare în domeniul nutriției și ac-
tivității fi zice, s-a constatat că în SUA sunt implemen-

tate programe efi ciente conduse de către Cooperative 
Extension Family și Consumer Scientists. Din acestea 
fac parte următoarele: „Kids for Health” în Arkan-
sas; „Fun 5 to Rescue” în Hawaii; „Power Panther” 
în Kansas; „Fitness Rocks” în Kentucky; „Fit Kids” 
în Tennessee; „Jump into” în Texas, etc. Rezultatele 
acestor programe se bazează pe cunoștințe, abilități și 
atitudini care favorizează schimbarea comportamen-
tului alimentar în rândul copiilor și adolescenților. Pe 
termen lung, programele menționale pun accentul pe 
dezvoltarea personală, alimentație echilibrată în fami-
lie, siguranța alimentară, etc. [14-17]

Într-un studiu din Marea Britanie bazat pe sta-
bilirea efi cacității programului școlar în domeniul 
promovării obiceiurilor alimentare sănătoase în rân-
dul a 636 de copii, cu vârsta medie de 8.4 ani, s-a 
constatat o sporire a consumului de legume în grupul 
de intervenție. [18]

Un alt studiu desfășurat printre 1434 de elevi 
din California a demonstrat efi cacitatea programu-
lui școlar prin sporirea activității fi zice și scăderea 
IMC-ului printre băieți, dar nu și fete. [19]

Pentru ca un program școlar orientat spre pro-
movarea unui comportament alimentar rațional în 
rândul copiilor și adolescenților să fi e efi cient este ne-
cesară abordarea următoarelor aspecte. 

Programul școlar trebuie elaborat în baza re-
zultatelor estimării situației curente privind compor-
tamentul alimentar în rândul copiilor și adolescenți-
lor. Acesta va fi  orientat spre aplicarea unor măsuri 
sistemice ce ar contribui la adoptarea unor obiceiuri 
alimentare sănătoase, reducerea semnifi cativă a pove-
rii bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriție 
și defi ciențele nutriționale precum și îmbunătățirea 
calității vieții tinerei generații. De asemenea, în pro-
cesul de elaborare, programul școlar, trebuie consultat 
cu participanții (copii, părinți, profesori, medici, etc.), 
autoritățile publice, societatea civilă, etc. în scopul 
consolidării parteneriatului intersectorial precum și 
fortifi cării capacităților de intervenție preventivă în 
domeniul nutriției în cadrul instituțiilor de învățământ 
general. Activitățile din cadrul programului școlar vor 
fi  orientate spre rezultate concrete, clare și documen-
tate, iar resursele fi nanciare, materiale, umane și de 
timp trebuie să fi e argumentate corespunzător. [20-22]

O altă particularitate importantă pentru spori-
rea efi cienței programului școlar în domeniul nutriției 
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constă în abordarea unei curricule funcționale în de-
pendență de vârstă, diversitate (tip consumator – ve-
getarian, lacto-vegetarian, etc.) și nivelul abilităților 
copiilor și adolescenților. Programul trebuie să fi e ba-
zat pe implicarea familiei (părinți, bunei, etc.) în pro-
cesul de instruire, consiliere și asistență nutrițională. 
[7, 21]

Pentru asigurarea efi cienței programului școlar 
în domeniul nutriției, toate măsurile trebuie monitori-
zate și evaluate în mod continuu și pe toată perioada 
de implementare. Activitatea de monitorizare a ac-
tivităților programului școlar va include colectarea, 
prelucrarea și analiza datelor, identifi carea efectelor 
neprevăzute în baza setului de indicatori care vor per-
mite urmărirea și evaluarea în dinamică a realizării 
obiectivelor programului elaborat. Activitatea de eva-
luare va include elaborarea în baza indicatorilor de 
monitorizare a rapoartelor anuale de evaluare care vor 
servi drept bază pentru adoptarea deciziilor și formu-
larea propunerilor de îmbunătățire a măsurilor plani-
fi cate în procesul de instruire, consiliere și asistență 
nutrițională în instituțiile de învățământ. [23-26]

Concluzii

1. Dovezile internaționale și naționale demon-
strează că un comportament alimentar rațional, în spe-
cial în rândul copiilor și adolescenților, reprezintă una 
din cele mai mari provocări ale timpurilor noastre.

2. Direcțiile de orientare către un comportament 
alimentar rațional în rândul copiilor și adolescenților 
se bazează pe elaborarea și implementarea programe-
lor de instruire, consiliere și asistență privind promo-
varea obiceiurilor alimentare sănătoase în instituțiile 
de învățământ general (școli, grădinițe) cu implicarea 
părinților în educația nutrițională.
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