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Rezumat

PREMISE: Creierul este un organ ce creşte şi 
se dezvoltă permanent, punându-se accentul mai puțin 
pe mărimea creierului, numărul de neuroni, ci pe ne-
urotransmiţători, astfel încât utilizarea întregului po-
tențial intelectual, capacitatea şi vitalitatea creierului 
pot fi  infl uențate și de obiceiurile alimentare respectiv 
de calitatea nutrienților. Mediatorii chimici necesari 
circulaţiei informaţiilor sunt sintetizaţi în organism 
plecând de la macro– și micro– nutrienţi.

OBIECTIVE: Obiectivul lucrării a fost eviden-
țierea benefi ciilor alimentaţiei adecvate nutrițional şi 
a stilului de viaţă sănătos în perioadele de efort inte-
lectual la elevi. 

MATERIAL ȘI METODĂ: Studiul s-a efectuat 
pe un eşantion de 145 de subiecţi din Botoșani, prin 
aplicarea online în 2016 a unui chestionar cu 50 itemi, 
pe o perioadă de 2 luni, prelucrarea statistică a datelor 
s-a efectuat folosind programul SPSS, versiunea 17.

REZULTATE: Subiecții incluși în studiu au 
avut vârste cuprinse între 12-18 ani, dintre care 61,3% 
au fost fete. În funcţie de sexul elevilor am obţinut 

o asociere semnifi cativă (p=0,026), majoritatea su-
biecţilor din studiu care au avut performanţe foarte 
bune au fost de sex feminin. S-a constatat o relaţie de 
proporţionalitate directă între consumul micului de-
jun şi performanţele școlare. Doar 11,8% dintre elevi 
au declarat ca nu au consumat nici un mic dejun în 
ultima săptămână, iar din aceştia 42,7% au avut per-
formanţe şcolare slabe. Doar 8,9% din corespondenţi 
au răspuns că nu au consumat nici un fruct în ultima 
săptămână şi 51,4% din aceştia au avut rezultate şco-
lare slabe, relaţie semnifi cativă statistic (p<0,005). Un 
procent de 79,9% dintre respondenţi sunt normopon-
derali, iar din aceştia 81% au rezultate bune în activi-
tatea şcolară.

CONCLUZII: Comportamentul alimentar şi 
stilul de viaţă au infl uenţe semnifi cative asupra statu-
sului intelectual şi de susţinere în perioadele de efort 
intelectual, mai ales la școlari, de aceea cunoașterea 
acestor date este importantă.

CUVINTE CHEIE: nutriție, elevi, stil de 
viață, comportament cu risc
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Abstract

BACKGROUND: The brain is an organ that 
continuously grows and develops. Focusing less on 
brain size, number of neurons but on neurotransmit-
ters, using the full intellectual potential, the capability 
and vitality of the brain can be infl uenced by the qua-
lity of the nutrients. Chemical mediators necessary for 
the fl ow of information are synthesized in the body 
starting from macro– and micro– nutrients.

OBJECTIVE: The objective of this paper was 
to highlight the benefi ts of proper nutrition and heal-
thy lifestyle during times of high intellectual activity 
in students.

MATERIAL AND METHOD: The study was 
conducted on a cohort of 100 subjects from Botosani 
district, age between 18-35 years, over a period of 
two months in 2016, by means of an questionnaire 
with 50 questions. The data was statistically analyzed 
using the SPSS program. 

RESULTS: Subjects included in the study were 
aged 12-18 years includes, among which 61.3% were 

girls and 38.7% boys. The gender students have achi-
eved a signifi cant association (p = 0.026), most sub-
jects in the study who had very good performances 
were girls. It consisted of direct proportionality relati-
onship between eating breakfast and academic perfor-
mance. Only 11.8% of students said they had not eaten 
any breakfast last week and 42.7% of them had poor 
school performance. Only 8.9% of subjects replied 
that they didn’t consume any fruit in the last week and 
51.4% of them had poor school performance, statisti-
cally signifi cant relationship (p <0.005). A percentage 
of 79.9% of subjects are normal weight, and of these 
81% have good results in school activities.

CONCLUSIONS: Our eating behaviour and li-
festyle have a signifi cant infl uence on our brain’s sta-
tus in periods of intellectual activity, thats why is im-
portant to have the know-how abd support our brain 
activity and health status.

KEYWORDS: nutrition, students, lifestyle, 
risk behavior

INTRODUCERE

Diverși factori, cum ar fi  activitatea fi zică, obe-
zitatea, stresul, sunt legate de performanța școlară. 
Stresul și factorii parentali (nivelurile de educație pa-
rentală, aspirații pentru performanța școlară a copiilor, 
venitul familiei) sunt de asemenea, în strânsă legătură 
cu performanța școlară și obiceiurile alimentare ale 
copiilor [1,2,3]. De exemplu, fast food-ul afectează 
performanța academică [4,5]. Aceste alimente sunt 
cunoscute pentru aportul sărac în nutrienți și mai mult 
decât atât, mai mult de 50% din mesele de la fast-food 
depășesc recomandările zilnice pentru aportul de so-
diu și mai puțin de 25% din acestea îndeplinesc cerin-
țele aportului de acizi grași trans. Mai puțin de 1/3 din 
mesele servite la fast-food furnizează aportul adecvat 
de calciu și fi er, precum și un consum ridicat de gră-
simi și adaos de zahăr cunoscute ca fi ind asociate cu o 

slabă performanță școlară și boli metabolice, cum ar fi  
rezistența la insulină și obezitatea [6,7,8].

În alte studii realizate pe adolescenți, frecvența 
omiterii micului dejun este un obicei dietetic care ar 
putea avea efecte negative asupra memoriei pe termen 
scurt [9,10,11]. Mai multe studii subliniază importanța 
micului dejun pentru performanțele școlare, cauza fi -
ind eliberarea treptată a energiei pentru funcționarea 
creierului și aportul de micronutrienți, în special fi er, 
iod și vitamina A, indiferent de variabilele ce includ 
factorii de comportament ai copiilor și adolescenților 
[12,13,14]. Consumul de glucoză al creierului este 
mai mare la copii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, 
spre deosebire de adulți. În plus, atât componentele 
nutritive ale fi ecărui aliment cât și calitatea generală 
a dietei sau obiceiurile alimentare sănătoase, se pre-
supun a infl uența performanța școlară [15,16,17,18].

The impact of diet upon student’s school outcomes
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Prezenta lucrare a urmărit analiza obiceiurilor 
alimentare care sunt legate de performanța școlară. 
Am urmărit în mod special frecvența meselor de tip 
fast-food, consumul uleiurilor vegetale hidrogenate, 
precum și regularitatea meselor, cum ar fi  sărirea peste 
micul dejun, fi ind elemente comune în rândul adoles-
cenților. Mai mulți factori demografi ci și socio-eco-
nomici, precum și obiceiurile alimentare au fost luate 
în considerare în acest studiu. Aceste strategii de ajus-
tare ne permit să identifi căm relațiile dintre obiceiu-
rile alimentare și performanțele academice mai clar. 
Se propune evaluarea simultană a asocierilor dintre 
consumul de fructe, băuturile răcoritoare dulci, fast 
food-uri, produse zaharoase, legume și produse lac-
tate, regularitatea consumului micului dejun, prânz și 
cină și performanțele școlare în rândul adolescenților.

MATERIAL ȘI METODĂ

Cercetarea prezentă reprezintă un studiu retro-
spectiv realizat pe un eșantion de 145 de elevi, dintre 
care 89 fete și 56 băieți, elevi ai Colegiului Național 
„A.T. Laurian“ din județul Botoșani, în perioada fe-
bruarie – aprilie 2016. 

Colectarea datelor s-a realizat prin aplicarea 
unui chestionar conținând 50 de întrebări cu multiple 
variante de răspuns, care vizau datele antropometrice 
ale copilului, starea de sănătate actuală, stilul de viață 
și consumul de suplimente alimentare sau medica-
mente, frecvența alimentației de tip fast-food, consu-
mul uleiurilor vegetale hidrogenate, precum și regula-
ritatea meselor, consumul băuturilor răcoritoare dulci, 
a produselor zaharoase, consumul produselor lactate, 
fi ind completat de către adolescent în prezența profe-
sorilor în timpul cursurilor.

Zilele de activitate fi zică au fost măsurate ca 
zilele în care activitatea fi zică a durat mai mult de 60 
de minute și a fost sufi cient de intensă încât să crească 
frecvența cardiacă și respiratorie. Clasifi carea obezi-
tații s-a efectuat pe 5 clase, în funcție de IMC.

Regiunile de rezidență au fost clasifi cate în 
două grupuri, mediul rural respectiv mediul urban. 
Participanții au fost rugați să-și autoevalueze starea 
lor de sănătate în 5 clase: foarte bună, bună, normală, 
rea și foarte rea. De asemenea și-au autoevaluat ni-
velul de stres în 5 nivele: mă simt foarte stresat, une-

ori mă simt stresat, mă simt ușor stresat, rareori simt 
stres, niciodată nu sunt stresat.

Nivelul de educație al părinților a fost grupat în 
4 categorii: studii universitare, liceu absolvit, scoală 
generală, fără studii sau studii necunoscute. 

Regularitatea timpului mesei a fost studiată în 
funcție de zilele în care micul dejun, prânzul, cina au 
fost consumate în ultimele 7 zile și a fost împărțită în 
4 grupuri: 6 – 7 ori pe săptămână, 3 – 5 ori pe săptă-
mână, 1 – 2 ori pe săptămână și 0 ori pe săptămână. 
Consumul doar a unei căni de suc sau lapte nu a fost 
considerată ca fi ind mic dejun, prânz sau cină. 

Participanții au fost întrebați de asemenea des-
pre frecvența consumului de fructe, băuturi răcori-
toare dulci, fast-foods (pizza, hamburgeri), legume și 
lapte în ultimele 7 zile și raspunsurile au fost grupate 
în 4 categorii: 7 ori pe săptămână, 3 – 6 ori pe săp-
tămână, 1 – 2 ori pe săptămână și 0 pe săptămână. 
Participanții au fost întrebați despre performanțele lor 
școlare în ultimele 12 luni cuantifi cată prin califi cati-
vele primite. Performanța școalară a fost împărțită în 
4 nivele: A (foarte bună), B (bună), C (sufi cientă), D 
(insufi cientă).

Criteriile de includere în studiu au fost: copii 
sănătoși cu vârste cuprinse între 12-18 ani, cu domi-
ciliul în județul Botoșani. Criterii de excludere din 
studiu au fost: copii cu boli cronice diagnosticate în 
servicii de specialitate.

Analiza statistică s-a efectuat folosind progra-
mul SPSS versiunea 17. Pentru analiza datelor am fo-
losit teste chi pătrat şi corelaţii pe baza coefi cientului 
de corelaţie Pearson. Analiza multivariată a fost rea-
lizată prin calcularea unor regresii multivariate. S-au 
folosit tabele de frecvenţă pentru obţinerea datelor 
numerice şi procente. S-au calculat mediile şi deviaţi-
ile standard. Diferenţele au fost considerate ca având 
semnifi caţie statistică la o valoare a parametrului p 
mai mică decât 0,05. 

REZULTATE

Lotul examinat a cuprins 145 participanți, ca-
racteristicile generale ale lotului studiat în corelație 
cu perfomanțele școlare sunt menționate în tabelul 1, 
unde sunt reprezentate valorile procentuale precum și 
deviațiile standard.
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Tabel 1: Caracteristicile generale ale lotului în corelație cu performanța școlară

Factori Performanța școlară
Total A B C D

Vârsta medie – ani
(DS)

15,0
(1,7)

1 4 , 8 
(1,7)

1 4 , 9 
(1,7)

1 5 , 1 
(1,8)

1 5 , 0 
(1,8)

Activitatea fi zică
(DS)

1,69
(2,0)

1 , 9 1 
(2,0)

1 , 7 1 
(1,9)

1 , 6 5 
(1,9)

1 , 6 5 
(2,0)

Sex
(%)

Feminin 61,3 57,4 50,5 50,5 53,6
Masculin 38,7 42,6 49,5 49.5 46,4

IMC
(%)

Subponderali 6,8 6,6 6,4 6,7 7,7
Normoponderali 79,9 80,9 81,0 80,6 77,4
Supraponderali 10,3 9,8 9,9 9,9 11,1
Obezitate 3,0 2,7 2,7 2,8 3,8

Mediul de 
provenienţă (%)

Urban 87,4 88,1 88 87,7 85,8
Rural 12,5 11,9 12 12,3 14,2

Sănătatea 
subiectivă
(%)

Foarte bună 18,9 23,8 18,6 18,5 19,1
Bună 47,5 48,5 51,2 49,1 39,4
Normală 26,3 21,4 23,8 26,3 30,5
Rea 6,9 5,9 6,2 5,8 10,1
Foarte rea 0,4 0,4 0,2 0,3 0,9

Nivelul de stres
(%)

Sever 12,1 10,7 9,8 10,3 20,1
Moderat/server 30,4 26,5 29,2 30,0 32,8
Moderat 41,3 41,4 43,6 43,6 33,7
Uşor 13,8 17,3 15,3 13,9 10,6
Fără stres 2,4 4,0 2,2 2,2 2,7

Caracteristicile lotului studiat

Vârsta elevilor – vârsta medie a elevilor a fost 15,0±1,7 ani după cum se observă în tabelul nr.1. Pe grupe 
de vârstă, repartiţia elevilor în funcţie de performanţele şcolare este ilustrată în fi gura 1, unde se observă că, cei 
mai mult elevi care au califi cativele cele mai bune se afl ă în grupa de vârstă 12-14 ani.

Figura nr. 1. Repar  ția pe grupe de vârstă și performanțe școlare a elevilor

Performanța școlară

Grupe de vârstă
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Sexul elevilor – În funcţie de sexul elevilor am 
obţinut o asociere semnifi cativă (p=0,026), putân-
du-se observa în fi gura nr. 2 că majoritatea subiecţilor 

din studiu care au avut performanţe foarte bune au 
fost de sex feminin.

Performanța 
școlară

Performanța 
școlară

Figura nr. 2. Distribuția pe sexe și performanță școlară

Mediul de provenienţă – În funcţie de mediul de provenienţă nu am obţinut o asociere semnifi cativă 
statistic (p>0,05), 87,4% din participanţi au provenit din mediul urban (Figura nr. 3).

Figura nr. 3. Distribuția în funcție de mediul de proveniență și performanța școlară

Starea de sănătate subiectivă

Din fi gura nr. 4 se observă că există o relaţie de proporţionalitate directă între starea de sănătate şi per-
formanţele şcolare, relaţie foarte semnifi cativă din punct de vedere statistic (p=0.001).
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Nivelul de stres psihic

La întrebarea referitoare la gradul de stres psi-
hic, 12,1% au răspuns că se consideră având un nivel 
înalt de stres, iar dintre aceştia, numai 10,7% au avut 
rezultate şcolare foarte bune.

Regularitatea meselor

Micul dejun – Din fi gura nr.5 se observă o rela-
ţie de proporţionalitate directă între consumul micului 
dejun şi performanţele academice. Doar 11,8% dintre 
elevi au declarat că nu au consumat nici un mic de-
jun în ultima săptămână, iar din aceştia 42,7% au avut 
performanţe şcolare slabe.
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Foarte bună Bună Normală Rea

Foarte bună
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Suficientă
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Performanța 
școlară

Sănătatea subiectivă %

Figura nr. 4. Relația dintre sănătatea subiec  vă și performanța școlară
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Figura nr. 5. Relația dintre micul dejun și performanța școlară

Prânzul – La întrebarea referitoare la consumul regulat al mesei de la prânz, 80,1% din cei intrervievaţi 
au răspuns că în ultima săptămână au consumat prânzul regulat, iar 67,6% dintre aceştia au avut rezultate şco-
lare slabe, asociere semnifi cativă statistic (p<0,05) (Figura nr.6).



11

Articole științifi ce 

Figura nr. 7. Relația dintre consumul regulat al cinei și performanța școlară

Obiceiurile fast-food – Din fi gura nr. 8 se observă că cei mai mulţi dintre cei intervievaţi (52.1%) consumă 
alimente de tip fast-food minim o dată pe săptămână şi doar 1.4% consumă mai mult de 7 ori pe săptămână.
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Figura nr. 6. Relația dintre consumul regulat al mesei de prânz și performanța școlară

Cina – Cei mai mulţi dintre corespondenţi consumă regulat cina (72,5%) şi doar 4,9% au răspuns că nu 
au consumat cina regulat în ultimele 7 zile (Figura nr. 7).
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Consumul de lapte – Din cei intervievaţi 36% 
au răspuns că au consumat lapte de minim 3 ori pe 
săptămână, iar 27% nu au consumat deloc lapte, re-
laţie nesemnifi cativă statistic în corelaţie cu perfor-
manţa şcolară.

Status ponderal – Un procent de 79,9% din 

corespondenţi sunt normoponderali, iar din aceştia 

81% au rezultate bune în activitatea şcolară (Figura 

nr. 10).

Figura nr. 8. Relația dintre consumul fast-food și performanța școlară

Consumul de fructe – Doar 8,9% din respondenţi au răspuns că nu au consumat nici un fruct în ultima 
săptămână şi 51,4% din aceştia au avut rezultate şcolare slabe, relaţie semnifi cativă statistic (p<0,005) (Figura 
nr. 9).
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Figura nr. 9. Relația dintre consumul de fructe și performanța școlară
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DISCUTII

În acest studiu, 11,8% dintre participanţi au 
consumat alimente de tip fast-food mai mult de 3 ori 
pe săptâmână, aceste informaţii fi ind similare cu cele 
rezultate din studiul publicat de Braithwaite I. et al., 
în care au estimat că 13% din adolescenţi cosumă ali-
mente de tip fast-food mai mult de 3 ori pe săptămână 
[19,20].

În studiul de faţă am observat o asociere direct 
proporţională între frecvenţa consumului alimente-
lor de tip fast-food şi performanţe şcolare scăzute, 
asociere semnifi cativă din punct de vedere statistic 
(p=0,004). Totuşi, acest lucru ar putea fi  interpretat 
şi prin faptul că subiecţii care consumă alimente de 
tip fast-food renunţă la una sau mai multe din mesele 
principale ale zilei.

După cum, în general, alimentele fast-food au 
un conținut sărac de nutrienți, așa cum am menționat 
în introducere, există mai multe preocupări cu privire 
la rezultatele negative ale acestui obicei dietetic. Este 
cunoscut faptul că un aport nutritiv sărac, care nu 
satisface dozele zilnice recomandate în macro şi mi-
cronutrienţi sunt asociate cu o scădere semnifi cativă 
a atenţiei, punctualităţii, și a performanţelor şcolare, 
precum și cu mai multe probleme de comportament. 
[5,21,22,23,24].

Am constatat că un consum regulat şi frecvent 
al meselor obişnuite, în special micul dejun, consumul 

regulat de fructe, infl uenţează pozitiv performanţele 
şcolare ale elevilor. Studii similare arată că un con-
sum crescut de fructe, în rândul populaţiei vârstnice, 
este corelat cu o funcţie cognitivă mai bună [3,7,23].

Obiceiurile alimentare pot refl ecta nişte factori 
necunoscuţi cum ar fi  avantajele socio-economice şi 
statusul ponderal. Totuşi un consum regulat al micu-
lui dejun presupune că elevii au parte de un nivel so-
cio-economic bun şi părinţi care le permit acest lucru. 
Deasemenea se poate presupune că sunt disciplinaţi şi 
conştiincioşi, aceste aspecte infl uenţându-le şi perfor-
manţele şcolare [11,25,26,27].

Produsele lactate, inclusiv laptele au fost su-
gerate a fi  benefi ce pentru funcţiile neuro-cognitive, 
probabil datorită toleranţei mai bune a creierului la 
glucoză şi efectelor pozitive ale peptidelor bioactive, 
peptidelor bogate în prolină, lactalbumină, vitamina 
B12, calciu şi probiotice [9,28,29,30].

Totuşi nu am obţinut o asociere semnifi cativă 
statistic între consumul regulat de lapte şi performan-
ţele şcolare ale elevilor, probabil datorită numarului 
scăzut al participanţilor la studiu sau datorită faptului 
că datele au fost auto-declarate. 

Stresul, un alt factor foarte important pentru 
rezultatele şcolare a fost luat în considerare în acest 
studiu astfel încât 12,1% din cei intervievaţi au răs-
puns că se consideră foarte stresaţi în ultima perioadă 
şi doar 10,7% din aceştia au avut rezultate bune la 
învăţătură. Cei mai mulţi din acest grup au declarat 

Figura nr. 10. Relația dintre statusul ponderal și performanța școlară

Performanța 
școlară
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că nu consumă regulat micul dejun, mai exact doar 
23,5% dintre aceştia au consumat de minim 3 ori/săp-
tămână micul dejun.

Acest studiu a luat în considerare mai mulţi 
factori care ar putea să infl uenţeze performanţa şco-
lară a elevilor. Analizele statistice multivariate ne-au 
ajutat să reducem la minimum efectele factorilor de 
confuzie sau a altor factori asupra corelaţiilor dintre 
consumul diferitelor tipuri de alimente şi performanţa 
şcolară.

CONCLUZII

Pe baza studiului efectuat putem sublinia urmă-
toarele concluzii generale:

1. Consumul regulat al meselor principale ale 
zilei, în special micul dejun infl uenţează pozitiv per-
formanţele şcolare ale elevilor.

2. Consumul fructelor, de minim 3 ori pe săptă-
mână, creşte performanţa şcolară.

3. Obiceiurile alimentare de tip fast-food, con-
sumate de minim 2 ori pe săptămână infl uenţează ne-
gativ rezultatele şcolare ale elevilor.

4. Nivelul de stres psihic este în relaţie de in-
versă proporţionalitate cu performanţa şcolară.

5. Subiecţii normoponderali au avut rezultate 
mai bune la învăţătură.

6. Consumul regulat al celor 3 mese principale 
ale zilei, în special a micului dejun precum şi consu-
mul frecvent de fructe proaspete s-au dovedit a infl u-
enţa pozitiv performanţele şcolare ale elevilor, indi-
ferent de alţi factori cum ar fi  mediul de provenienţă, 
statut socio-economic şi educaţia părinţilor. 

7. Consumul alimentelor de tip fast-food, un 
nivel de stres psihic ridicat, un status ponderal crescut 
au arătat corelaţii cu performanţe şcolare slabe. 

8. Aceste informaţiii trebuie evidențite în mod 
deosebit când discutăm despre o educaţie nutriţională 
corectă a adolescenţilor în școală.
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