İHTİYAÇ ANALİZİ
Okul terkinin başlıca sebepleri hakkında ortak bir pedagojik
metoda doğru giden bir anket
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8 Ekim, 2013’te “IIS Casagrande-Cesi”deki buluşmanın temelinde projenin
Avrupa derecesi ve aktarma aktiviteleri göz önüne alınarak tüm partner ülkelerdeki üst
orta okulların (15-19 yaşlarında) durumlarını fotoğraflamakla bilgi toplamak için, her
bir partner ülke için gençlerin sıkıntısının asıl formunun tasvirini yapmak uygun
görüldü.
Öğrencilere,

ebeveynlerine

ve

öğretmenlerine

yönetilen

anketlerle

geliştirilmiş, Partner Okullar içerisindeki bu araştırma aktivitesi; aynı konuda
araştırma bölümüyle tam anlamıyla ilişkilidir.
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OKUL NÜFUSU
2013/2014 okul yılında, İtalya'da 2,500,000'i ortaokulda olan yaklaşık 8,000,000
öğrenci bulunmaktadır. Umbria'da yaklaşık 38,000'i lisede olan 120,000 kadar öğrenci
varken, Puglia bölgesinde 217,000 kadar ortaokuldaki öğrenciden yaklaşık 5,000 kadarı
bir tür engele sahiptir . Bu şekil bölgesel düzeyde Yüksek Ortaokul Eğitim sayılarını
göstermektedir, son dört yıllık bölüm :
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Mesleki Eğitim Kursları'nın Türkiye için tarihsel bir önemi vardır ve bu mesleklerin
ustadan çırağa geleneksel şekilde öğretildiği Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar
dayanır. Sanayi Devriminin de etkisiyle, hala merkezileşmemiş olsa da, mesleki eğitim
okul disiplini içerisinde meydana getirilmiştir. Buna rağmen şu anki merkezileşmiş
mesleki eğitimin asıl destekleyici unsurları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla
oluşturulmuştur. Mesleki okullara katılan toplam öğrenci sayısı akademik okulların
oranına eşittir. Bu sonuç; hizmet sektöründe insan kaynaklarına duyulan ihtiyaç,
ebeveynlerin mesleki diplomayı iş bulmak için garanti bir çözüm olarak görmeleri, veya
düşük akamedik başarı (akademik liseler öğrencileri ulusal kapsamda bir yerleştirme
sınavı sonucunda kabul etmektedirler), ve benzeri gibi farklı nedenlere dayanmaktadır.
Romanya'da okul yaşı nüfusu (3-23 yaşlarında), 2003/2004 yıllarında eğitimdeki
çocukların ve gençlerin sayısı 3,847,459 öğrenci 2010/2011'de 3,353,907'e son yıllarda
yapılan kayıtlardaki düşme eğilimini vurgulayarak önemli derecede düşerken, 20032010'da 800,000 fazla insana kadar inmiştir.
ENGELLİ VE ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER
İtalya'da engelli öğrencilerin yüzdesi yaklaşık %2.6 (207,244), ortaokullarda %2,
Umbria'da %2.3, ve IIS Casagrande Cesi'de %6'ya yükselmektedir. Puglia'da engelli ve
özel öğrenme bozukluğu ( OSB) olan öğrenci sayısı 8'den 7'ye yükselmiştir.
Romanya'da engelli çocuklar farklı eğitim şekillerine ulaşabilmekte ve engelli
derecesinde, özel eğitime veya yaygın eğitime kayıtlı olabilmektedir. Bozulmuş bir
çevredeki çocuklar, öğrenme zorluğu veya dil bozukluğu olan, sosyal veya duygusal
bozukluğu veya davranışı olan çocuklar eğitimsel destek hizmeti alabildikleri yaygın
okullara yerleştirilmektedirler.
Özel eğitim bozukluğun türüne göre ayrılmaktadır: zihinsel, işitme, görme, dikkat ve
diğer eksiklikler.
Çocuklar özel eğitim müfredatı, yaygın öğretim müfredatı, özel hazırlanmış öğün veya
özel okul müfredatına katılabilirler. Ayrıca okulların süresi de değişebilir. Örneğin, ciddi
zihinsel engeli olan çocuklar için, ilkokul ve ortaokul süresi yaygın eğitimde 8 yıl olan
eğitim süresinden 1-2 yıl daha uzun olarak, 9-10 yıl olabilmektedir.

YABANCI ÖĞRENCİLER
İtalyan okullarında yabancı öğrencilerin varlığı , kendi ülkeleri bazında farklılaşma
göstermenin yanısıra ( öğrenciler aslen yaklaşık 200 farklı ülkeden gelmektedirler )
düzenli olarak artış göstermektedir :
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2012/2013 eğitim yılında İtalyan vatandaşı olmayan öğrencilerin sayısı 786,630'a
eşittir, bu da bir önceki okul yıllarından 30,691 fazladır. Buna ek olarak, yabancı
öğrenciler; ülke dışında doğmuş olup İtalya'da yaşayan ve İtalya'da doğup yabancı
uyruklu olan sözde "ikinci kuşak " olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yabancı öğrenciler
okullardaki nüfusun %9'unu oluşturmaktadır.
Umbria'da (17,280) %14.4'e yükselerek , ortaokullarda bu yabancı öğrencilerin sayısı
%11 civarında olup, IIS Casagrande Cesi'de 19 farklı etnik kökende öğrenciler
%14.3lük bir dilimi oluşturmaktadır.
Puglia bölgesinde var olan yabancı öğrencilerin sayısının ( 2012 yılında 3499 öğrenci)
toplam öğrenci sayısına oranı %1,47'dir.
Romanya'nın bilgilerinde, (toplamda 20121.6 bin kişiden) 18884.8 bin kişide etnik
köken vardır. Rumenlerin 16792.9 bin (%88.9) olduğu söylenmektedir. Sayım yapılan
Macar nüfusu 1227.6 bin kişidir (%6.5) ve kendilerini Rumen olarak gören 621 600
kişidir (%3.3). 20 binin üzerinde sayıları olan etnik gruplar, Ukraynalılar (50.9 bin),
Almanlar (36 bin), Türkler (27,700) Ruslar (23,500) ve Tatarlardır (20,300 kişi).
2002'de nüfus sayımına göre, Rumen nüfusunun paylaşımında bir artış ( %2.5'tan
%3.3'e) ve etnik Alman paylaşımında bir azalış (%0.28'den %0.20'ye) belirlenmiştir.
Özgürlük beyanlarına göre doğal dili ana dilleri olarak gören 18891.6 kişinin nüfus
yapısı şu şekildedir: Rumen dili %90.9 genellikle çocuklukta olmak üzere ailede
konuşulan ilk dildir, ve kişilerin %6-7'sinin Macar dili konuşması durumda Rumen dili,
bu bilginin elde edildiği stabil nüfus için, Ukrayna dilinin %1.3 ve 0.3'üne tekabül eder.
Türkçe, Tatarca ve Rusça yerli nüfusun bir parçası olan 1,000 (her biri için) kişinin ana
dilidir. Yukarıda bahsi geçenler haricinde ana dil yerli nüfusun %0.5'i olarak
kaydedilmiştir.
OKUL TERKİ
Okul terki dünyadaki bütün ülkeler için yaygın ve ciddi bir problemdir. Bu problem
ülkelerde büyük ölçüde insan ve sosyal sermaye kaybına neden olur. Yüksek okul terki
oranı, önemli politika kararları verebilecek profesyonel ve politik aşamada farklı
özgeçmişe sahip kalifiye insanlar biriminde düşüşe sebep olur (APA, 2010). Örneğin
Amerika'da, gelecek on yılda 12 milyon öğrencinin diploma almadan okulu bırakacağı
ve bunun Amerika'ya 3 trilyon dolara mal olacağı tahmin edilmektedir (Alliance for
Excellent Education [AEE], 2007). Lisbon Strateji'ye göre, eğitim ve kursun bir parçası
olarak 2010 yılında ulaşılacak Avrupa'nın hedeflerinden biri yeterli bir derece almadan
okulu terkeden genç insanların oranını yüzde %10'a düşürmektir. Bu hedefe, 2011'de
bir AB27 bildiricisi ortalamasının %13.5 olduğu İtalya'da ulaşılmamıştır. İtalya, Avrupa
devletleri sıralamasında en düşük sıradadır.
İtalya'da okulu veya herhangi bir eğitimi bırakan 18-24 yaş arası gençlerin sayısı
758,000'e düşmüştür - %59.6'sı erkek olmak üzere toplam %17.6 (2011'de
29,000'den az). Bölgeler arası önemli faklılıklar. Umbria'da okul bırakma oranları
İtalya'nın en düşükleri arasında. Casagrande Cesi'de okul bırakma oranları mesleki
kurslar açısından daha fazla, teknik kurslar içinse bölgesel verilerin altında.
Coğrafi açıdan bakıldığında, "terk riski" (Erken Okul Terkedenler) ekonomik ve sosyal
zorlukların ve rahatsızlıkların en fazla olduğu güney bölgelerinde yaygındır
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. Ortaokul derecesinde, "okul terki riski olan" öğrencilerin yüksek bir yüzdesi güney
bölgelerindedir: ilk olarak Sardinia, devamında eşit oranlarda Campania ve Puglia.
Sosyo-ekonomik geçmiş, gençlerin sosyal farkındalığı için olduğu kadar yüksek eğitim
seviyelerinde ve kurslarında potansiyel eğitimi tesis etmek için de önemli bir unsurdur.
Ebeveynlerin eğitim düzeyi, çocukların eğitim düzeyinin iyileştirilmesinde de önemli bir
etkendir. (kaynak: Noi- İtalia -Istat , 2013)
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de 18-24 yaş grubunun
%44.3'ü okulu tamamlayamadan bitirmiştir (Avrupa Komisyonu Basın Bültenleri,
2011). Bu demektir ki 18-24 yaş grubunun yarısı daha iyi koşullarda yaşamak için
gerekli yetkinliklere sahip değildir. Bu aynı zamanda toplumu ve kişiyi etkileyen uzun
süreli zayiatlara sebep olmaktadır. Ayrıca okul terki çoğunlukla erkek öğrenciler
tarafından yapılmaktadır.
Elde edilen bilgilere göre, Romanya'da yıllık okul terki oranı %1 civarında olup,
uzantılarla %45, değerlerdeki farklılıklar; okul dönemi (ilkokul, ortaokul), ikamet edilen
bölge (köy, şehir), cinsiyet (kız, erkek) ve coğrafi bölge (ekonomik ve sosyal olarak
dezavantajlı bölgeler) olarak tanımlanmıştır. Okul terki oranı, özellikle Rumen
çocuklarda, gözlemlenebilirdir (2011'de Bükreş'te OSCE konferansında sağlanan
bilgilere göre %45 oranındadır, oransal değerler etnik köken hakkında ilk gerçek
değerlerin yokluğundan kaynaklanmaktadır).
Son yıllarda Romanya'da erken okul terki artmaktadır ve özellikle dört kesimden
çocuğu etkilemektedir: Rumenler, yoksul ailelerde büyüyenler, kırsal kesimlerde
yaşayanlar ve engelli olanlar. UNICEF Romanya'nın desteğiyle, Rumen uzmanlar
tarafından meydana getirilen rapor bu bilgileri içermektedir. Eğitim Bakanı, 2013-2014
eğitim yılında okullara düzen getirmek, internette aylık raporlar paylaşmak ve durum
yoklukları için bir takım planlar duyurmuştur.
Liselerin 2009-2010 eğitim yılında, okul bırakma oranı düşme eğilimini korurken,
18,100 öğrenci, küçük dalgalanmalarla, eğitimini bırakmıştır (2000-2001 eğitim yılında
%3.5'ten 2009-2010'da %2.2'ye).
Mesleki eğitimde, okul terki genellikle diğer eğitim seviyelerinden daha yüksek
ölçülmüştür. Bu sebeple, 2009-2010 eğitim yılının sonunda, %8.6 öğrenci, yaklaşık
10,000 kişi, mesleki eğitim okulunu bırakmışlardır. Bölgesel olarak, mesleki eğitimde
okul terki oranı batıda %5.8 ve Bükreş- Ilfov'da%10.7 olarak değişiklik göstermektedir.
(Kaynak: "Romanya'da Eğitimsel Sistem, 2011 basım - sentetik veri" Ulusal İstatistik
Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır).
EKİO (Eğitimde, kursta, işte olmayan) adlı, yaşları 15-29 arasında olan, okul
müfredatında ve/veya kurslarında yer verilmeyen ya da 2011'de 2 milyondan fazla olan
genç insanlar: Avrupa'nın ortalamasının %15.4'üne karşılık toplamın %22.7sidir. Bu
oranlar kadınlar arasında (%25.4) erkeklerden (%20.1) daha yüksektir. Avrupa'nın geri
kalanıyla aradaki boşluk ilgi çekicidir: Hollanda'da %5.5, Almanya'da %9.7 ve
Fransa'da %14.5'tir.
İtalya'da her zaman EKİO, merkezde - güney bölgelerinde daha yüksektir, Campania ,
Sicilya'da %35'ten , Calabria'da %31.8'den ve Puglia'da %29.2'den daha büyük bir
orana sahiptir.
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BAĞIMLILIKLAR
İtalyan Pediatri Derneği Gözlem evinin İtalyan gençlerin alışkanlıkları ve yaşam
tarzları hakkındaki araştırmasının verileri: Gitgide daha çok genç günde 3 saatten fazla
internette gezinmekte (toplamın %21.3'ü - 2012) ve bu onları daha çok risk altına
sokmakta: daha çok sigara ve içki içiyorlar, daha az okuyorlar, daha az akademik
başarı elde ediyorlar, "yetişkin" cinsel TV izleme (%29.3). En çok rastlanan bozukluk
ise hiperseksüalite: 4 ergenden biri pornografi bağımlılığından etkilenmekte:
bilsaryarlar, akıllı telefonlar ve tabletlerden ulaşılabilir, kolay cinsellik gençlerin gerçek
bağlamlarda insanlarla ilişki kurmaya alışmamış olmakta, bu da kadın imgesini ve
sevgiyi bozarak kompülsif davranışları ve öykünmeyi tetiklemektedir. Günümüz
gençliğinin başlıca sorunlarından birine gelelim: madde bağımlılığı.Öğrenci nüfusu
üzerinde yapılan 2013 incelemesi (15-19 yaş arası 34,385 örnek) belirtilen tüketici
yüzdelerini tespit etmiştir (son 12 ayda bir veya birden fazla kez): kenevir %21.43
(2012'de %19.4), kokain %2.01 (2012'de %1.86), eroin %0.33 (2012'de %0.32),
uyarıcı metamfetamin ve/veya ekstazi %1.33 (2012'de %1.12) ve halüsinojenler
%2.08 (2012'de %1.72). Haliyle analiz özellikle kenevir kullanımında 2012'ye kıyasla
%2.29 oranında bir artış olduğunu göstermektedir. (İtalya'da madde bağımlılığı ve
madde kullanımı üzerine İtalyan Parlamentosu Raporu, 2013, Madde Kontrol BölümüBakanlar Kurulu Başkanlığı)
2011 ESPAD (Alkol ve Diğer Maddeler Üzerine Avrupa Okul Araştırma Projesi) raporuna
göre Türkiye'de (6 büyük şehirde) lisede 16 yaşındaki öğrencilerin %50si sigara
bağımlıdır ve %45'i alkol kullanmaktadır. Aynı zamanda erkeklerin %6'sı ve kızların
%2'sinin marihuana kullandığı bulunmuştur, öğrencilerin %4'ü inhalan kullanmakta,
%3'ü yasal bir reçeteleri olmadan anabolik steroidler ve %2'si ekstazi
kullanmaktadırlar.
Diğer madde kullanımları ortalama 16 yaşında başlarken, sigara ve alkol kullanımı ilk
olarak 12-15 yaşları arasında başlamaktadır. Öğrencilerin çoğu; marihuana, ekstazi,
kokain ve kaygı giderici ilaçlardan haberdar olduğunu bildirmiştir. Erkeklerin %9'u ve
kızların %5'i bu maddeleri bir gün kullanabileceklerini belirtmişlerdir. SAMAY, liselerde
alkol sigara ve diğer madde kullanımları üzerine araştırma yapan bir dernek, 2001'de
bir araştırmasını yayınlamıştır.
2011'de TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele İzleme
Merkezi), okullarda uyuşturucu kullanımı yaygınlığı üzerine en kapsamlı araştırmayı
yürütmüştür. Türkiye'de alkol, tütün ve uyuşturucu kullanımı üzerine, STNPental tutum
ve davranış araştırması, lisenin 2.yılında olan 877,730 kişiyi temsilen bir denek
üzerinde 2011-2012 akademik yılında yürütülmüştür. TUBİM içerisinde kurulan Okul
Araştırma Çalışma Grubu tarafından belirlenene göre, 9,500 kişiden oluşan, %95 güven
aralığı
ve
%1'in
69
hata
payı
ile,
bir
araştırma
yürütülmek
üzere
planlanmıştır.Araştırma boyunca öğrenciler kendi anketlerini tamamlamakla yükümlü
olduğundan, ve öğrencinin ebeveynlerinin araştırmaya izin vermemesi veya
öğrencilerin cevap vermemesi gibi elverişsiz durumları göz önüne alarak, araştırma
başlangıçta belirlenen örneğin üç katı kişiden oluşan bir grupla (28,500 kişi)
yürütülmelidir. Amaç 11,400 öğrenciyi (her şehirden %40) bu gruba dahil etmektir ve
toplamda 11,812 kişi dahil edilmiştir. Toplamda 129 okul ziyaret edilmiştir ve
bunlardan 66'sı teknik lisesidir. Bu alan araştırması 2011'de Eylül ve Aralık ayları
arasında yürütülmüştür.
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İstatistiklere göre, Romanya'daki gençler yoksulluğa, madde bağımlılığına, şiddete,
erken hamileliğe ve okul terkine maruz kalmaktadırlar. Gençler en çok uyuşturucu
kullanımından, özellikle yeni psiko-aktif ilaçlardan etkilenmektedirler. 16 yaşlarındaki
ergen gençlerde her türlü madde kullanımının yaygınlığı 2010'da %10 oranındadır.
Gençlerin %79'u 16 yaşlarında alkol kullanmış olup, %52'si aynı yaşta en az bir kez
sigara içmişlerdir ve kızların 21,000'i 20 yaşına ulaşmadan çocuk sahibi olmuştur.
UNICEF gençleri erken kimlik belirleme gelişiminden kaynaklanan ve korunmasız
gençlerin sosyal hizmetlere yönlendirilmesinde, eğitimsel ve sosyal korunmada ve özel
hizmetlerin yöneltilmesinde karşılaşılan risklerle yüzleşmeden korumak için ulusal ve
yerel ortaklar ile çalışmaktadır. Çabalarımız, gençleri hayatlarını etkileyen konuları
konuşmak ve onlara kendilerini korumak için gerekli bilgileri vermek gibi konuları
içermektedir.
İtalyan gençleri arasında alkol tüketimi 2010'dan bu yana azalmıştır, 2013'te durgunluk
göstermektedir; öğrencilerin sadece %15.6'sı hiç alkol kullanmadıklarını ve kızların
%82si ile erkeklerin %86.5i ise kullandıklarını belirtmişlerdir.
Puglia bölgesinde, 2012'de, alkollü içecek tüketimine gençlerin yaklaşımı hiç olmadığı
kadar yüklü miktardadır ve bu sebeple gençlerin arasındaki düzenli içicilerin yüzdesi (11
yaşında ve daha büyük) hızla artmaktadır. Uzmanları endişenlendiren çoğunlukla
gençlerin fiziksel güvenliğine ve sağlığına zarar veren tehlikeli davranışlarda
bulunmasına sebep olan (alkollü araba kullanımı gibi) alkol tüketimi ile özleşmiş düşük
algı riskleridir. Genç insanlar için başlıca risk: aşırı içki içme ve sarhoş olmak için aç
karnına alkol tüketme gibi muhtemelen bağımlılığa sürükleyecek davranışlardır.
Türkiye'de, 2011 TUBIM GPS Araştırması'nın sonuçlarına göre; öğrencilerin %15.2sinin
(1791 kişi) ailesinde alkol kullanan bir kişi var ve %97.4ünde (1422 kişi) bu kişi anne,
baba veya kardeştir. Değerlendirilenler arasında %19.4ü (2,297 kişi) alkollü içecek
tüketmektedir. İlk kez alkollü içecek kullanma ortalama yaşı 13.46±2.64, 14tür.
Değerlendirilen öğrencilerin %6.5inin (770 kişi) ailesinde hastalık tedavisi gibi
sebeplerin dışında ilaç kullanan bir kişi var ve %98inde bu kişi anne baba veya
kardeştir. Değerlendirilenler arasında %2.2si (258 kişi) tedavi amaçlı olmayan ilaç
kullanmaktadır. İlk kez ilaç kullanma ortalama yaşı 12.46±3.46, 14tür. Dünyada ve
Avrupa'da madde kullanım oranları karşılaştırıldığında, Türkiye'de uyuşturucu kullanım
oranının çok düşük olduğu görülmektedir. Bu gözlemlemenin altında yatan sebepler
ailevi ve sosyal yapıların daha sıkı olması, uyuşturucu kaçakçılığı için transit yol
üzerinde olmamızdan kaynaklanan uyuşturucu satıcıları tarafından daha karlı 71
piyasanın hedeflenmesi ve etkili önleyici ve yakalayıcı kanun yaptırımıdır.
Diğer sanayileşmiş ülkeleri takiben, İtalya'da sigara içenlerin sayısı, 11 milyon kişiye
ulaşarak giderek azalmıştır (2010'da kadınların %20si, erkeklerin %24ü). Fakat bu etki
yalnızca geçici olup, 2009'da yapılan bir araştırmaya göre, gençler arasında alkol
kullanımında %5lik bir artış bulunmuştur. Erkeklerin %17.7'si ve kadınların %13ü 15
yaşına gelmeden, sigara içenlerin %87si ise 20 yaşından önce sigaraya başlamışlardır,
%76.9u gruplar halinde içmekte, %23.1'i yalnız içmektedir.
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Türkiye'de 2011 TUBIM GPS Araştırması'nın sonuçlarına göre, öğrencilerin
%48.2sinin (5,690 kişi) ailesinde tütün kullanan bir kişi var ve %98.5'inde (5,512)
bu kişi anne, baba veya kardeştir. Değerlendirilenlerin arasında %26.7si (3,151
kişi) sigara, puro, pipo veya nargile gibi tütün ürünleri kullanmaktadırlar. İlk kez
tütün kullanma ortalama yaşı 13.11±2.50, 14'tür.
Sadece Avrupa derecesinde değil, ulusal derecede de İtalya'da kumar oynamak
alışılmış bir durumdur. Son yıllarda bu aktivite nüfusun büyük bir bölümünü
kapsamakta ve bu sebeple ekonomik ve sosyal alanlarda büyük önem taşır hale
gelmiştir.
AKRAN ZORBALIĞI
Gençler artık çok daha fazla yakın ve çok daha fazla kibirlidir: 10 çocuktan 4ü
akranlarına karşı online zorbalığa tanıklık etmişlerdir, yabancı oldukları için (%43),
cinsel eğilimleri yüzünden (%56) ve fiziksel görünüşlerinden dolayı (%67)
farklılaştırmaya maruz kalmışlardır. " Dijital gözcü" anne: 100 çocuktan 46sının annesi
ve babaların %36sı çocuklarının profillerinin şifresini bilmektedir.
İtalyan gençlerin 3te 2si kendilerine ciddi bir tehdit olarak siber zorbalığa maruz
kalmaktadır, siber zorbalık akademik performanstan taviz vermeye sebep olur (%38 ,
kuzey-batı'da %43'e yükselmekte), kurbanların birleşme isteğini tüketmektedir (%65,
merkezdeki 12-14 yaş aralığındaki kızların %70i), ve en kötü durumlarda depresyon
gibi psikolojik sonuçlar doğurabilir (%57, kuzeydoğuda %51'e düşerken, 15-17 yaş
aralığındaki kızlar arasında %63'e kadar yükselmektedir). Çağımızın en tehlikeli somut
tehdidi, araştırılan gençlerden %72sine göre (güneyde ve adalarda %77 ve 12-14
yaşlar arasındaki erkeklerde bu oran %85'e kadar artmaktadır) , daha çok uyuşturucu
(%55) , yetişkinler tarafından tacize uğramak (%44) ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar
kapma riskidir (%24).
İtalya'da Puglia ve Bari bölgesinde yürütülen araştırma özellikle, akran zorbalığı veya
diğer öğrenciler tarafından tacize uğramıyorlarsa da (Ortaokul derecesinden
başlayarak) ortaokul öğrencilerinin %40ı bir takım olaylarla karşılaşıyorlar.
YEME BOZUKLUĞU
Yeme bozuklukları (YB) İtalya'da dikkat ve ilgi isteyen alanlardan biridir. Ergenlikte,
(13-17), anoreksiya nervosa (AN) %0.3, bulimiya nervosa (BN) %0.9, Aşırı Yeme
Bozukluğu (AYB) %1.6'dır. İtalyanların bilgileri 12-25 arasında %2lik kesimde AN, %23 arası BN ve %3-4 arası ise AYB bozukluklarından muzdarip olduğunu belirtmiştir.
Yeme bozuklukları olayı, başlangıçtaki yaşın düşmesiyle son yıllarda tam anlamıyla
durağan kalmıştır. Yeme bozuklukları 13 yıla kadar, yeni olaylarda 100,000 kişi başına
%3.01 olması tahmin edilmektedir. İtalyan çocuklar arasında gerçek bir acil durum
sağlıksız yaşam şekilleri tarafından gösterilmektedir. İtalya'da çocukların %30u aşırı
kilolu veya obezdir.
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