
Διατροφή 

 και  

σχολική/αθλητική απόδοση 

Από τους μαθητές: 
Γεωργία Βαρότση 
Ελένη Μαύρου 
Άρτεμις Αναγνώστου 
Κώστας Πακτίτης 
Χρύσανθος Λειβαδιώτης 
 



Σχολική Επίδοση 

Οι έφηβοι βρίσκονται σε μια ηλικία 
ταχύτατης σωματικής αλλά και 
πνευματικής ανάπτυξης, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 
υψηλές ανάγκες για πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών. 

Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί ότι η 
διατροφή κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους επιδρά σε 
σημαντικό βαθμό και στην 
επίδοσή τους. 

Ακολούθως, αναφέρονται χρήσιμες 
συμβουλές για μια καλή σχολική 
διατροφική απόδοση. 
 



Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα 
πλήρες και ισορροπημένο πρωινό.  

Το σώμα χρειάζεται ενέργεια για να 
λειτουργήσει καλά, ιδιαίτερα μετά 
τον νυχτερινό ύπνο, που τα 
αποθέματα ενέργειας είναι χαμηλά.  

Πολλές μελέτες, μάλιστα, έχουν 
συσχετίσει τη λήψη ενός υγιεινού 
πρωινού (το οποίο καλύπτει το 25% 
των ημερήσιων αναγκών σε 
θρεπτικά συστατικά) με καλύτερη 
σχολική απόδοση, μεγαλύτερη 
ικανότητα εκμάθησης, μνήμης και 
συνδυαστικής σκέψης. 

Μεταξύ άλλων έχουν γίνει έρευνες, 

που στην πλειοψηφία τους 
αποδεικνύουν την συσχέτιση μεταξύ 
του σιδήρου στη διατροφή και του 
δείκτη νοημοσύνης (IQ),(τα 
δημητριακά σας προμηθεύουν με 
ικανοποιητική ποσότητα σιδήρου). 
Τέλος, αρκετές μελέτες έδειξαν ότι 
τα παιδιά που τρώνε πρωινό έχουν 
30% λιγότερες πιθανότητες να 
γίνουν παχύσαρκα! 
 



• Καλό θα είναι το πρωινό 
σας να  περιλαμβάνει: 

• 1 φλιτζάνι γάλα 1,5 % με 40 
gr δημητριακά ολικής 
άλεσης, 1 φρούτο 

• 1 γιαούρτι 1,5 %, 2 
φρυγανιές σικάλεως με 
βούτυρο και μέλι ή 
μαρμελάδα, 1 φρούτο 

• 1 ποτήρι φυσικό χυμό, 1 
τοστ 

• 1 ποτήρι φυσικό χυμό, 2 
φρυγανιές σικάλεως, 30 gr 
τυρί, 1φρούτο 

 



    Ετοιμάστε ένα κολατσιό για 
το σχολείο, καθώς προσφέρει 
την απαραίτητη ενέργεια που 
χρειάζεστε ώστε να είστε 
δραστήριοι και αποδοτικοί στις 
ενδοσχολικές  σας ασχολίες. 

Είναι προτιμότερο να παίρνετε το 
κολατσιό σας από το σπίτι, το 
οποίο μπορεί να περιλαμβάνει: 

• 1 τοστ, 1 φρούτο 
• 1 κουλούρι Θεσσαλονίκης, 1 

φρούτο 
• 1 γιαούρτι με φρούτα, 1 ποτήρι 

χυμό 
• 1 σπιτική τυρόπιτα ή 

σπανακόπιτα, 1 φρούτο 
• 1 κομμάτι σπιτικού κέικ, 1 

φρούτο 
 

Αν ωστόσο πρέπει να 
προσανατολιστείτε σε προϊόντα του 
κυλικείου, τότε φροντίστε οι αγορές 
σας να είναι προσεκτικές και να μην 
αφορούν τρόφιμα με αυξημένα 
επίπεδα λιπαρών και ζάχαρης, όπως 
είναι τα γαριδάκια, οι πίτσες, τα 
αναψυκτικά, αλλά να περιορίζεστε σε 
κάτι από όσα αναφέρθηκαν πιο 
πάνω. 



Ας μη ξεχνάμε… 

• Η σχολική ηλικία είναι η ιδανικότερη ηλικία 
αφομοίωσης και μάθησης. 

• Οι διατροφικές συνήθειες διαμορφώνονται 
κυρίως στην παιδική ηλικία. 

• Κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας το παιδί 
μπορεί να αποκτήσει θετικά πρότυπα. 

• Τέλος, ένα υπέρβαρο παιδί έχει πολύ μεγάλες 
πιθανότητες να γίνει ένας υπέρβαρος ενήλικος.  

 



Αθλητική Επίδοση 
• Στο πρώτο στάδιο της άσκησης, ο οργανισμός 

χρησιμοποιεί υδατάνθρακες σαν καύσιμο για 
τους μυς. Οι δύο σημαντικότερες ουσίες στον 
μεταβολισμό των υδατανθράκων είναι η 
γλυκόζη και η αποθηκευμένη μορφή τους το 
γλυκογόνο, υλικό που χρησιμοποιούν οι μύες, 
το ήπαρ και άλλα όργανα. Το επίπεδο 
φυσικής κατάστασης, η διάρκεια και η 
ένταση της προπόνησης, και οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες καθορίζουν την 
ποσότητα και την ποιότητα των «καυσίμων» 
που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό. 
Ακόμα, ότι τρώτε πριν και κατά την διάρκεια 
της άσκησης θα επηρεάσει την ικανότητα και 
αποτελεσματικότητα του ενεργειακού 
μεταβολισμού. 



• Σε κανονικές συνθήκες, οι λειτουργίες του 
οργανισμού απαιτούν ενέργεια που 
παράγεται από την καύση γλυκόζης. Κατά 
την προπόνηση, το σώμα σας αρχικά 
αντλεί από το γλυκογόνο των μυών και 
όσο επιμηκύνεται η διάρκεια της, από το 
γλυκογόνο του ήπατος. 



Παράγοντες που ορίζουν την 

αθλητική απόδοση : 
• Η σωστή διατροφή θα θέσει 

τα θεμέλια για την στήριξη 
της αγωνιστικής 
προσπάθειας, βελτιώνοντας 
την αθλητική απόδοση κατά 
30% και πλέον. Αντίθετα, σε 
ακραίες καταστάσεις 
διατροφικών ελλείψεων 
παρατηρούνται συμπτώματα 
απαγορευτικά για την 
αθλητική απόδοση, όπως 
δυσθυμία, αδυναμία, καχεξία 
και κατάρρευση των 
σωματικών λειτουργιών. 
 

 

• Η δίαιτα του αθλητή–
αθλούμενου, πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα τα θρεπτικά 
συστατικά στις σωστές 
αναλογίες: 50-60% 
υδατάνθρακες, 20-25%λίπη και 
15-20% πρωτεΐνες. 

• Τα γεύματα πρέπει να είναι 
πολλά, μικρά, εύπεπτα και 
πλήρη. Για την ιδιαιτερότητα και 
την σημειολογία των γευμάτων 
οι Αγγλοσάξονες λένε 
αποφθεγματικά : «το πρωινό για 
σένα, το μεσημεριανό για τον 
φίλο σου και το βραδινό για τον 
εχθρό σου» 
 



      Οι υδατάνθρακες πριν και μετά 
τον αγώνα είναι στρατηγικής 
σημασίας για την διατήρηση της 
απόδοσης σε υψηλά επίπεδα. 
Διακρίνονται σε απλούς και 
σύνθετους.  

      Οι απλοί, χαρακτηρίζονται από 
γρήγορη απορρόφηση, δίνοντας 
άμεσα ενέργεια και βρίσκονται στα 
φρούτα, στο μέλι και τα γλυκά. Οι 
δε σύνθετοι υδατάνθρακες 
απορροφούνται αργά και 
θεωρούνται «ντόπινγκ» για τον 
αθλητή εφοδιάζοντας «σε 
διάρκεια» το σώμα με ενέργεια και 
βρίσκονται στα δημητριακά, στο 
ψωμί, στο ρύζι, στις πατάτες. 



• -Οι φυτικές ίνες βοηθάνε στην καλή λειτουργία 
του εντέρου και στην μείωση των λιπιδίων του 
αίματος, απαντώνται στα λαχανικά, στα φρούτα, 
στα δημητριακά, στα όσπρια. 



• -Οι πρωτεΐνες δεν δημιουργούν 
σοφούς ούτε πρωταθλητές, αλλά είναι 
αναντικατάστες για την εκδήλωση 
πολλών βασικών λειτουργιών του 
οργανισμού. Οι δομικοί τους λίθοι, τα 
αμινοξέα, αποτελούν την πρώτη ύλη 
για το «χτίσιμο» των μυών, του 
συνδετικού ιστού, του αίματος, των 
ορμονών και των ενζύμων. Η 
παρουσία τους είναι επιβεβλημένη σε 
κάθε γεύμα και ιδιαίτερα στο 
μετααγωνιστικό, όπου επίκειται η 
αποκατάσταση των φθορών των 
πρωτεϊνικών δομών του οργανισμού. 
Βρίσκονται στο κρέας, στο ψάρι, στα 
γαλακτοκομικά, τα αυγά και τα 
όσπρια. 
 



Ποιος είναι όμως ο ρόλος της σωστής 

διατροφής στον αθλητισμό; 

 
• Η σημασία της αθλητικής διατροφής αντανακλάται 

σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού. 
• Για κάθε αθλητή θα πρέπει να προσδιορίζονται οι 

εξατομικευμένες ενεργειακές του απαιτήσεις και το 
δικό του ιδανικό σωματικό βάρος και σωματικό 
λίπος. 

• Ο στόχος των διατροφικών πρακτικών κατά την 
προετοιμασία για έναν αγώνα, είναι να 
προληφθούν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να περιορίσουν την αθλητική απόδοση 
κατά τη διάρκεια του αγώνα και είναι οι εξής: 



• 1. Εξάντληση αποθεμάτων γλυκογόνου από 
τον ασκούμενο μυ-μύες. (Το γλυκόγονο είναι 
το πρώτο συστατικό που χρησιμοποιείται από 
τον οργανισμό μας κατά τη διάρκεια της 
άσκησης) 

 



• 2. Υπογλυκαιμία (χαμηλά επίπεδα 
γλυκόζης αίματος) 
 

• 3. «Κεντρική κόπωση» μέσω 
νευροδιαβιβαστών (Η κεντρική κόπωση 
οφείλεται σε πλεόνασμα σεροτονίνης. Είναι 
γνωστό  ότι απελευθερώνεται σεροτονίνη 
όταν ασκούμαστε και μάλιστα μας βοηθάει 
για να συνεχίσουμε την άσκηση. Η 
σεροτονίνη λειτουργεί σαν ένας 
επιταχυντής, αλλά επίσης και σαν φρένο 
όταν υπάρχει πλεόνασμα της παραγωγής 
της.). 
 



• 4. Υπερθερμία (αυξημένη θερμοκρασία 
σώματος) 

 

• 5. Αφυδάτωση 

 

• 6. Υπονατριαιμία (χαμηλά επίπεδα 
νατρίου) 

 

• 7. Γαστρεντερικές διαταραχές 

 



Κλείνοντας… 

Η πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής ας γίνει 
το βιβλίο που καθημερινά καλείστε να μελετάτε 

και να εξετάζεστε. Τηρώντας τις παραπάνω 
διατροφικές οδηγίες, αγγίζετε σίγουρα το 

άριστα στη σχολική... διατροφική απόδοση! 

 



Τέλος 


