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La prima întâlnire din cadrul proiectului, care a avut loc în Italia, la "IIS CasagrandeCesi", în data de 8 octombrie 2013, fiecare partener a prezentat o analiză a nevoilor specifice,
atât la nivel național cât și la nivel regional. Datele colectate au fost utilizate pentru a realiza o
imagine de ansamblu asupra problemelor tinerilor, având în vedere nivelul european al
proiectului și activitățile de transfer.
Studiul realizat de școlile partenere a fost dezvoltat pe baza unor chestionare
administrate elevilor, cadrelor didactice și părinților, interpretarea rezultatelor fiind
punctul de pornire al analizei.
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POPULAȚIA ȘCOLARĂ
În anul școlar 2013/14 elevii din Italia sunt aproximativ 8.000.000, din care 2.500.000 în
școlile secundare. În timp ce în Umbria sunt 120.000, din care aproximativ 38.000 sunt în
licee, în regiunea Puglia, există aproximativ 217.000 elevi în școlile secundare, cu aproape
5.000 de cazuri de elevi care au o anumită formă de handicap. Această cifră se referă la
numărul din învățământul superior secundar prezent la nivel regional, în ultimele patru tranșe
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Învățământul profesional de formare este de importanță istorică pentru Turcia și datează de la
Imperiul Otoman, unde vocațiile s-au predat în mod tradițional de la maistru la ucenic. Cu
impactul revoluției industriale, încă necentralizat, educația vocațională a fost introdusă ca și
disciplină școlară. Cu toate acestea, bazele reale ale sistemului centralizat actual de formare
profesională au fost implementate odată cu crearea Republicii Turcia. Numărul total de elevi
care frecventează școlile vocaționale este egală cu rata de participare în școli academice. Acest
rezultat depinde de diverse motive, cum ar fi nevoia de resurse umane în industria serviciilor;
ideea părinților că o diplomă educațională vocațională este o cheie garantată pentru ocuparea
forței de muncă; sau succesul academic scăzut, etc.
În România, populația de vârstă școlară (3-23 ani) a scăzut în perioada 2003-2010 de peste
800.000 de oameni, în timp ce reducerea semnificativă a numărului de copii / tineri înscriși în
educație: de la 3847459 elevi din 2003/2004 la 3353907 elevi în 2010/2011, subliniind
tendința de scădere înregistrată în ultimii ani.
ELEVII CU DIZABILITĂȚI ȘI CU NEVOI EDUCAȚIONALE SPECIALE
În Italia, procentul de elevi cu dizabilități este de aproximativ 2,6% (207244), de 2% în școlile
secundare, în Umbria 2,3%, la IIS Casagrande Cesi se ridică la 6%. Numărul de elevi cu
dizabilități și tulburări de învățare specifice (ADHD), în regiunea Puglia, a crescut de la 7 la
8%.
În România, copiii cu dizabilități au acces la diferite forme de educație și sunt înscriși cu
gradul de handicap în sistemul de învățământ special sau educație de masă. Copiii cu
deficiențe medii, cu dificultăți de învățare și tulburări de limbaj, tulburări socio - emoționale
sau comportamentale sunt integrați în școlile de masă în cazul în care primesc servicii de
suport pentru învățare și integrare.
Învățământul special se organizează în funcție de tipul de deficiență - mentală, de auz, viziune,
motorie și alte deficiențe asociate.
Elevii pot participa la curriculum special în învățământul de masă, iar curriculum-ul școlar de
învățământ de masă este adaptat la nevoile speciale ale elevului. De asemenea, durata vieții
școlare poate fi diferită. De exemplu, pentru copiii cu dizabilități mentale severe, durata de
școlarizare în învățământul primar și secundar poate fi de 9-10 ani, ceea ce înseamnă că este cu
1-2 ani mai mult decât cei opt ani obligatorii în învățământul de masă.
ELEVII STRĂINI
Prezența elevilor străini în școlile italiene, precum și diferențierile în funcție de țară și origine
(elevii vin, de fapt, din aproximativ 200 de țări diferite) este în continuă creștere: în anul școlar
2012/2013 numărul de elevi cu non cetățenie italiană este egal cu 786 630 de elevi, care este, cu
30691 de unități mai mult decât anul școlar anterior. Trebuie să se evidențieze, în plus, prezența
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elevilor străini, născuți în străinătate și rezidenți în Italia, și "a doua generație", care sunt născuți
în Italia, dar cu cetățenie străină. Elevii străini sunt 9% din populația școlară.
În Umbria se ridică la 14,4% (17280), în școlile secundare, acestea sunt de 11%, la IIS
Casagrande Cesi și la 14,3%, cu prezența a 19 grupuri etnice diferite.
În regiunea Puglia, prezența elevilor străini (3499 elevi în 2012), în comparație cu populația
totală de elevi este de 1,47%.
În România, români sunt 16792900 (88,9%). Recensământul populației maghiare înregistrată a
fost de 1227600 de persoane (6,5%), iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 621 600
persoane (3,3%). Grupuri etnice, care au fost un număr de persoane de peste 20 de mii sunt
ucraineni (50900), germani (36000), turci (27.700), ruși (23 500) și tătari (20 300).
Comparativ cu recensământul din 2002 a fost o creștere a ponderii populației de romi (de la
2,5% la 3,3%) și o scădere a ponderii populației de etnie germană (de la 0,28% la 0,20%).
Potrivit declarațiilor de libertate, cei care au declarat limba maternă ca structura populației lor
materne este după cum urmează: 90,9% pentru limba română este prima limbă vorbită în
familie, de obicei, în copilărie, iar în cazul de 6,7% din oameni sunt vorbitori de limba maghiară,
limba romani reprezintă 1,3% și 0,3% sunt vorbitori de limba ucraineană pentru populație stabilă
pentru care aceste informații au fost disponibile. Limbile turcă, tătară și rusă sunt (fiecare), limba
maternă a 1000 de persoane care fac parte din populația rezidentă.
ABANDONUL ȘCOLAR
Abandonul este o problemă comună gravă pentru toate țările din lume. Aceasta provoacă o mare
pierdere de capital uman și social în toate țările. O rată ridicată a abandonului diminuează, de
asemenea, masa de oameni bine calificați din medii diverse, care vor intra în rândurile
profesionale și politice, care iau decizii politice importante (APA, 2010). De exemplu, în Statele
Unite ale Americii, se estimează că în următorii zece ani, douăsprezece milioane de elevi vor
părăsi școala fără a avea o diplomă și care va costa SUA aproximativ trei miliarde de dolari
(Alianța pentru excelență în educație [AEE], 2007). În conformitate cu Strategia de la Lisabona,
unul dintre obiectivele europene să fie realizate până în 2010, ca parte a educației și formării
profesionale, a fost de a aduce la 10% proporția tinerilor care abandonează școala fără a obține
un certificat de calificare. Italia se clasează în cele mai rele poziții ale clasamentului statelor
europene.
În Italia, numărul tinerilor între 18-24 ani care abandonează școala a scăzut la 758000 - 17,6%
din total (29.000 mai puțin decât în 2011), dintre care 59,6% au fost de sex masculin cu diferențe
semnificative între o regiune și alta. În regiunea Umbria numărul celor care pleacă este printre
cel mai mic din Italia. La școala Casagrande Cesi numărul celor care pleacă este ridicat la nivelul
învățământului profesional.
Din punct de vedere geografic, "riscul de abandon" este cel mai răspândit în zonele de sud, în
cazul în care cele mai frecvente sunt situațiile de dificultăți economice și sociale și de neliniște.
La nivelul liceului, un procent ridicat de elevi "cu risc de abandon" este prezent în sudul regiunii,
în primul rând în Sardinia, urmat în proporție egală de către Campania și Puglia.
Fondul socio-economic este un element important pentru niveluri mai ridicate de educație și
formare profesională, precum și pentru realizarea socială a tinerilor. Nivelul educațional al
părinților este de multe ori condiție pentru dezvoltarea și educația elevilor. (Sursa: Noi- Italia Istat , 2013). Potrivit raportului elaborat de Comisia Europeană, în Turcia, 44,3% din grupul
de vârstă 18-24 au părăsit școala fără completarea acesteia (Comisia Europeană de presă, 2011).
Asta înseamnă că aproximativ jumătate din grupa de vârstă 18-24 nu au competențele necesare
pentru a trăi la standarde mai bune. Și aceasta înseamnă, de asemenea, pierderi pe termen lung,
care afectează indivizii și societatea. În plus, mare parte din elevii de sex masculin abandonează
școala.
2013-1-IT1-LEO05-04042
“PEER TO PEER TUTORING: TRANSFERRING SUCCESFUL METHODOLOGY AND LEARNING STRATEGY TO REDUCE DROP-OUTS IN Ivet”

În România, din datele disponibile, rata anuală a abandonului este de aproximativ 1%, cu
extensii la 45%, diferențele de valoare sunt identificate în funcție de ciclul școlar (primar,
secundar superior, etc.), de mediile de rezidență (oraș, sat), sex ( fete, băieți), de zona geografică
(din punct de vedere economic și defavorizate social). Valoarea ratei abandonului este
observabilă, în special în rândul elevilor romi (45% în conformitate cu informațiile furnizate la
Conferința OSCE în anul 2001 în București).
Părăsirea timpurie a școlii este în creștere în ultimii ani în România, și afectează în special cele
patru categorii de elevi: cei de etnie romă, care au crescut în familii sărace, cei lăsați în zonele
rurale și cei cu handicap.
În anul școlar 2009-2010 în liceu, 18 100 elevi au renunțat la acest nivel de educație, rata
abandonului menținând în același timp o tendință de scădere, cu mici fluctuații - pentru acest
nivel de educație (de la 3,5% în 2000-2001 la 2,2% în 2009-2010).
În învățământul profesional, abandonul școlar, are, în general, valori mai ridicate decât la alte
niveluri de învățământ. Astfel, la sfârșitul anului școlar 2009-2010, 8,6% au abandonat
învățământul profesional (aproximativ 10.000). În funcție de regiune, valorile ratei abandonului
în învățământul profesional a variat de la 5,8% în Vest la 10,7% în regiunea București-Ilfov.
(Sursa: "Sistemul educațional din România, ediția 2011 - date sintetice", emis de Institutul
Național de Statistică).
Așa-numita categorie NEET ("Nu în educație, nu în ocuparea forței de muncă sau nu în
formare"), formată din tinerii între 15 și 29 ani care nu sunt incluși într-un sistem de formare
profesională și nici nu au o ocupație, în 2011, număra mai mult de 2 milioane de persoane:
22,7% din total față de 15,4%, media europeană. Proporția este mai mare în rândul femeilor
(25,4%) decât al bărbaților (20,1%). Decalajul față de restul Europei este impresionant: în
Olanda, cifra este de doar 5,5%, Germania 9,7%, Franța 14,5%.
Întotdeauna în Italia, proporția de subiecți NEET este mai mare în centru - regiunile de sud, cu o
incidență mai mare de 35%, cum ar fi Campania, Sicilia, Calabria, urmate de și Puglia (29,2%).
DEPENDENȚE
Din datele obținute de către Observatorul Societății Italiene de Pediatrie în studiul său asupra
obiceiurilor și stilului de viață al tinerilor italieni au rezultat următoarele: mai mulți tineri navigă
pe Internet pentru mai mult de 3 ore pe zi (21,3% din total - 2012) și acest lucru determină mai
multe riscuri: fumează și beau mai mult, citesc mai puțin, au realizări educaționale mai slabe, și
practică mai puțin sport. Și, un procent destul de mare petrece mai mult de trei ore pe zi la TV
(29,3%). Un adolescent din 4 este afectat de dependența de pornografie: disponibilă pe PC-uri,
smartphone-uri și tablete, declanșând un comportament impulsiv, și distorsionează imaginea
femeii și a iubirii.
Una dintre cele mai mari probleme ale tinerilor din ziua de azi este dependența de droguri.
Sondajul din 2013, pe populația de elevi (pe un eșantion de 34,385 adolescenți în vârstă de 15-19
ani) a constatat următoarele procente de consumatori (o dată sau de mai multe ori în ultimele 12
luni): canabis 21:43% (19,4% în 2012), cocaină, 2,01% (1,86% în 2012), heroină, 0,33% (0,32%
în 2012), metamfetamina și / sau MDMA stimulent 1,33% (1,12% în 2012) și halucinogene
2,08% (1,72% în 2012). Analiza, prin urmare, indică, în special, o creștere de 2,29 puncte
procentuale a consumului de canabis, comparativ cu 2012. (Raport al Parlamentului italian cu
privire la consumul de droguri și dependența de droguri, în Italia, în 2013, de către
Departamentul de control al drogurilor, Președinția Consiliului de Miniștri).
În conformitate cu ESPAD (European School Project Study) privind consumul de alcool și alte
droguri, în Turcia, 50% din grupa de vârstă de 16 ani în licee este dependentă de țigări și 45%
dintre ei consumă alcool. 6% din elevii de sex masculin și 2% din elevii de sex feminin consumă
marijuana, 4% dintre elevi folosesc inhalante, 3% dintre aceștia consumă droguri anxiolitice, 3%
utilizează steroizi anabolizanți fără prescripție legală și 2% utilizează ecstasy.
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Consumul de țigări și alcool începe la vârsta de 12-15 ani, în timp ce utilizarea de alte substanțe
începe aproximativ la vârsta de 16 ani. Majoritatea elevilor au declarat că au auzit despre
cocaină, marijuana, ecstasy și droguri anxiolitice. 9% din băieți și 5% din fete au menționat că
pot folosi aceste substanțe o zi. Samay, o asociație care face cercetări cu privire la utilizarea de
alcool, țigări și alte substanțe în licee a publicat cercetările sale în anul 2001.
În 2011, TUBİM (Centrul de Monitorizare turcă pentru Droguri și Toxicomanie) a efectuat un
sondaj privind consumul de droguri în școli. Atitudinea sTNPental și controlul
comportamentului pe alcool, tutun și droguri în Turcia, a fost realizat în anul școlar 2011-2012
pe un eșantion care a fost selectat pentru a fi reprezentativ de 877730 persoane care frecventează
anul 2 de liceu. În condițiile stabilite de Grupul de studiu organizat în TUBİM, sondajul a fost
planificat să se desfășoare cu 9.500 de persoane, cu un interval de încredere de 95% și o marjă de
eroare de 1%.
Scopul a fost de a include 11400 elevi din acest grup (40% pentru fiecare provincie), și un total
de 11812 au fost incluși. Un total de 129 de școli au fost incluse, din care 66 au fost școli tehnice.
Ancheta de teren a fost realizată în perioada septembrie-decembrie 2011.
Potrivit statisticilor, o parte dintre adolescenții din România sunt expuși la sărăcie, abuz de
substanțe, violență și abandonului școlar. Adolescenții sunt cei mai afectați de consumul de
droguri, în special noile substanțe psihoactive. Prevalența consumului de droguri de orice fel la
adolescenții de 16 ani a fost de 10% în 2010. 79% dintre adolescenți au consumat alcool de la 16
ani, iar 52% din adolescenți au fumat tutun de la 16 ani, cel puțin o dată, iar aproximativ 21.000
de fete au născut înainte de a împlini vârsta de 20 ani.
UNICEF lucrează cu parteneri naționali și locali pentru a proteja tinerii împotriva riscurilor cu
care se confruntă și identificarea timpurie a adolescenților vulnerabili. Eforturile vor include
implicarea într-un dialog național cu adolescenții pe probleme care afectează viața lor și
oferindu-le cunoștințe care îi va ajuta să se protejeze.
Consumul de alcool în rândul adolescenților din Italia, în ciuda faptului că a scăzut începând cu
anul 2010, în 2013, doar o minoritate de 15,6% din elevi au declarat că nu au consumat alcool,
82% din fete și 86,5% din băieți declară invers, că ar fi consumat ceva.
În Regiunea Puglia, în 2012, consumul de alcool este în creștere. Ceea ce îngrijorează experții
este în principal percepția scăzută față de riscurile asociate cu consumul de alcool, ceea ce face
ca tinerii să fie în pericol, pentru sănătatea lor și pentru propria lor siguranță fizică, cum ar fi de a
conduce după ce a băut alcool . Pentru tineri, principala sursă de risc este constituită de consumul
de alcool pe stomacul gol, care duce la dezvoltarea dependenței.
În Turcia, în urma rezultatelor cercetării TUBIM - Ancheta GPS 2011, 15,2% dintre elevi (1791
persoane) au avut o persoană de gradul al doilea în familia lor care a consumat alcool, și pentru
97,4% dintre elevi (1422 persoane), această persoană a fost fie mama, tata sau un frate. Dintre
cei care au fost evaluați, 19,4% (2297 persoane) au folosit băuturi alcoolice. Vârsta medie de
utilizare a băuturilor alcoolice, pentru prima dată a fost de 11-15 ani, iar media a fost de 14 ani.
6,5% (770 de persoane) au avut o persoană în familia lor care a folosit medicamente pentru alte
boli decât tratamentul prescris, și pentru aproape 98% din elevi, această persoană nu a fost nici
mama lor, tatăl sau un frate. Dintre cei care au fost evaluați, 2,2% (258 persoane) au folosit un
medicament pentru tratamentul bolii. Vârsta medie de utilizare a medicamentelor pentru prima
dată a fost de 12,46 ± 3,46, iar vârsta medie a fost de 14 ani. În comparație cu ratele consumului
de droguri din întreaga lume și din Europa, se poate observa că rata consumului de droguri în
Turcia este foarte scăzut. Se consideră că motivele care stau la baza acestei observații sunt
structurile stricte familiale și sociale, vizarea a 71 de piețe profitabile de către furnizorii de
medicamente din cauza locației noastre pe o rută de tranzit pentru traficul de droguri, precum și
activitățile de prevenire eficiente și aplicarea legii .
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Numărul de fumători din Italia a scăzut constant începând cu anul 1960 ajungând la cifra de 11
milioane de persoane (20% femei și 24% bărbați, 2010). Dar efectul a fost doar temporar și în
conformitate cu un sondaj din 2009 se observă o creștere de 5% a consumului în rândul tinerilor.
17,7% dintre bărbați și 13% femei se apucă de fumat înainte de 15 ani, 87% din fumători încep
înainte de vârsta de 20 de ani.
În Turcia, în concordanță cu rezultatele TUBIM - Ancheta GPS 2011, 48,2% dintre elevi (5690
persoane) au avut o persoană în familia lor care a folosit tutun, și 98,5% dintre elevi (5512
persoane), această persoană a fost fie mama lor , tatăl lor, sau un frate. Dintre cei care au fost
evaluați, 26,7% (3151 persoane) au utilizat un produs din tutun cum ar fi țigări, trabucuri, pipe,
sau narghilea. Vârsta medie pentru utilizarea produselor din tutun, pentru prima dată a fost de
13,11 ± 2,50, iar vârsta medie a fost de 14 ani.
În Italia, jocurile de noroc reprezintă un fenomen în plină expansiune, nu numai la nivel
european, ci și la nivel național. În ultimii ani, această activitate a implicat o pondere tot mai
mare a populației, devenind, astfel, de o mare importanță pentru proporții economice și sociale
considerabile.
PERSECUTARE
4 din 10 elevi sunt martori la acte de agresiune față de colegii lor on-line, percepută "diferit":
aspectul fizic (67%), orientarea sexuală (56%) sau pentru că sunt străini (43%). "Santinele
digitale": mamele - 46 din 100 cunosc parola din profilul copilului lor și 36% dintre tați.
2/3 din adolescenții italieni percep hărțuirea online ca o amenințare serioasă pentru mulți dintre
ei, hărțuirea online compromite performanțele academice (38%, ridicându-se la 43%, în partea
de nord-vest), erodează voința de agregare a victimei (65 %, cu vârfuri de 70% la fete între 12 și
14 ani și în centru), și în cel mai rău caz poate avea consecințe psihologice grave, cum ar fi
depresia (57%, ridicându-se la 63% în rândul fetelor între 15 și 17 ani, în timp ce scade la 51% în
nord-est). Cel mai periculos mod de amenințare al epocii noastre pentru 72% dintre adolescenții
intervievați (procentul crește la 85% pentru bărbații între 12 și 14 ani și 77%, în sud și insule),
urmat de droguri (55%), pericolul de a fi supus la hărțuire de către un adult (44%), sau riscul de a
contracta o boală cu transmitere sexuală (24%).
Cercetările efectuate pe zona italiană din Puglia și Bari, în special, estimează că 40% din elevii
de liceu au dat din întâmplare peste episoade (începând de la Middle School Level), de agresiune
efectivă, intimidare sau abuz din partea altor elevi.
TULBURĂRI DE ALIMENTAȚIE
Tulburări de alimentație reprezintă, în Italia, un domeniu care necesită atenție. În adolescență
(13-17 ani), prevalența de anorexie nervoasă (NA) este de 0,3%, de bulimie nervoasă (NB) este
de 0,9%, pentru tulburări privind consumul de alimente în exces este de 1,6%. Datele din Italia
indică pentru vârste între 12 și 25 ani, un procent de 2% pentru NA, între 2 și 3% pentru NB, și
3-4% pentru tulburări privind consumul de alimente în exces. Incidența de tulburări de
alimentație a rămas relativ stabilă în ultimii ani, cu o reducere a vârstei de debut. Incidența
tulburărilor de alimentație până la 13 ani este estimată la 3.01 de cazuri noi la 100.000. Un caz
de urgență reală în rândul copiilor italieni este reprezentat de o răspândire largă a stilului de viață
nesănătos. În Italia, 30% dintre elevi sunt supraponderali sau obezi.
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