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Introducere
Deprinderile de viață și comportamentele sănătoase sunt precondiții indispensabile pentru o persoană ca să-și atingă potențialul de dezvoltare la
toate etapele vieții. Băieții și fetele cu deprinderi de viață formate, care
adoptă comportamente sănătoase și sigure au mai multe șanse să exceleze,
să facă o carieră și să atingă un nivel mai înalt de bunăstare materială. Tinerii
pot dezvolta aceste abilități în școli, prin studierea sistematică a educației
pentru sănătate bazată pe dezvoltarea deprinderilor de viață. Potrivit cercetărilor,1 educația pentru sănătate, adaptată vârstei și contextului socio-cultural, ajută adolescenții să ia decizii informate și să evite comportamentele
riscante. Școala are un rol decisiv în acest sens, deoarece poate oferi informație corectă adolescenților. În multe țări din Europa, educația pentru sănătate
se predă obligatoriu în școală și are un impact pozitiv asupra adolescenților
și tinerilor.
Pentru a stimula elevii (băieți și fete, inclusiv cei vulnerabili și cu dizabilități)
din învățământul profesional tehnic (ÎPT) să practice comportamente sigure
de sănătate reproductivă și să adopte un mod sănătos de viață, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) , cu suportul financiar al Agenției
Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile programului Cooperării
Austriece pentru Dezvoltare și în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării (MECC), implementează, în perioada 2020 – 2022, proiectul
„Dezvoltarea abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul
elevilor din învățământul profesional tehnic pentru o mai bună pregătire de
angajare în câmpul muncii”. Studiul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor
și practicilor privind sănătatea și deprinderile de viață ale elevilor din învățământul profesional tehnic din Republica Moldova a fost realizat ca parte a
proiectului, în coordonare cu MECC.
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/flaerrom_2_0.pdf

https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/flaerrom_2_0.pdf
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/flaerrom_2_0.pdf

Standarde pentru educația sexuală în Europa. Biroul Regional OMS pentru Europa și BzgA. Centrul
Federal German de Educație pentru Sănătate, BzgA. Koln, 2010.
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Despre studiu
Acest studiu a fost realizat în premieră în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Scopul cercetării este de a stabili cu exactitate care sunt cunoștințele și comportamentele legate de sănătate ale fetelor și băieților din ÎPT,
precum și deprinderile de viață care îi pot ajuta la angajarea în câmpul
muncii.
Studiul s-a focusat pe elevii/elevele cu vârsta de 15-19 ani din 4 centre de
excelență, 7 colegii și 9 școli profesionale, în total 20 instituții ÎPT (12 instituții de bază - parte a proiectului și 8 instituții de control).
Studiul a apreciat nivelul de cunoștințe, atitudinile și practicile a 923 de
elevi/eleve legate de sănătatea și abilitățile lor de viață. Fetele au reprezentat 63% dintre respondenți, iar băieții – 37%, aceasta datorită faptului că
unele instituții incluse în studiu au înmatriculate preponderent fete. Această
proporție însă nu a influențat rezultatele studiului și corespunde criteriiloreșantionului de cercetare.
Obiectivele de cercetare au inclus:
(1) evaluarea cunoștinţelor, atitudinilor și practicilor tinerilor legate de comportamentele sănătoase și riscante;
(2) estimarea competenţelor sociale ale tinerilor,
în special a celor care pot dezvolta bunăstarea
socială;
(3) identiﬁcarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor în
contextul lor socio-economic;
(4) evaluarea abilităţilor de angajare care pot ﬁ
formate prin intermediul educaţiei pentru
sănătate.
Totodată, pentru a analiza impactul educației pentru sănătate, axată pe
formarea abilităților de viață, asupra nivelului de cunoștințe, atitudini și practici ale adolescenților și tinerilor din ÎPT, a fost realizată o analiză comparativă între studenții care au studiat cursul ”Decizii pentru un mod sănătos de viață2 ” și tinerii care nu au studiat acest curs.
2

„Decizii pentru un mod de viață sănătos” este singurul curs în ÎPT care oferă informații cuprinzătoare cu
privire la problemele legate de sănătate și comportamente sigure. Cursul este obligatoriu pentru colegii
și centre de excelență (ISCED IV) și opțional pentru școlile profesionale (ISCED III).
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Rezultatele studiului vor servi sursă de informare și bază pentru identificarea soluțiilor bazate
pe evidențe atât pentru MECC, parteneri de
dezvoltare și organizații care lucrează în domeniul ÎPT, cât și pentru managerii instituțiilor din
ÎPT și părinții elevilor din ÎPT.
Un studiu similar va fi realizat la sfârșitul proiectului, ceea ce va permite nu
doar măsurarea impactului proiectului, dar și a eficienței cursului „Decizii
pentru un mod sănătos de viață” în ceea ce privește schimbarea comportamentelor și dezvoltarea abilităților de viață care să îi ajute pe elevii din ÎPT să
se integreze mai ușor în câmpul muncii.

REZULTATELE PRINCIPALE
Starea generală de sănătate
și igiena corpului

Băieții și fetele din instituțiile ÎPT prezintă frecvent semne de boală și cunoștințe vagi cu privire la simptome, care împiedică adresarea la medic în
timpul oportun. Elevii au raportat, de asemenea, o stare îngrijorătoare a
sănătății mintale care s-a agravat în timpul pandemiei COVID-19. Internetul
și mass-media rămân în continuare principala sursă informațională pentru
tineri, în timp ce doar jumătate dintre tineri știu unde și cum să acceseze
serviciile de sănătate prietenoase tinerilor.
Cu toate că majoritatea elevilor și-au apreciat înalt starea sănătății, 37,7%
dintre ei au raportat două sau mai multe semne de boală manifestate mai
frecvent decât o dată în săptămână. Această discrepanță poate fi explicată prin cunoștințele limitate ale elevilor cu privire la semnele de boală, ceea
ce poate influența în mod negativ accesarea serviciilor medicale în termen
optim și starea lor de sănătate pe termen lung. Indicatorul este semnificativ
mai înalt printre fete decât printre băieți (44,2% și, respectiv, 26,7%).
Elevii au raportat și o stare îngrijorătoare a sănătății mintale.
Astfel, săptămânal fetele și băieții se confruntă cu:
30,8

%

17,6

%

•
•
•
•

26,3% - stare de apatie
22,9% - iritare/nervozitate /dispoziţie proastă
20,4% - stare de neliniște
20,7% - stare de stres sporit

În perioada pandemiei COVID-19, 1/4 dintre
toți elevii s-au simțit cu mult mai stresați. Fetele
raportează mai frecvent (30,8%) această stare
decât băieții (17,6%).
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Printre elevi, în topul surselor de informare și
educare în domeniul sănătății se află internetul,
urmat de mass-media, disciplinele care conțin
informații despre un mod sănătos de viață,
medici, Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, prieteni și rude. Puțin peste jumătate
dintre elevi cunosc despre Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor, unde pot accesa
informații și servicii gratuite și accesibile tinerilor, și doar 1/3 din totalul respondenților au
vizitat un Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor.
„Eu de multe ori mă stresez și am foarte mari dureri de cap, foarte des. Însă sunt momente
când chiar ne simţim foarte bine și lipsesc aceste dureri de cap, griji și stres legat de învăţat
și specialitate.” – elevă, Centrul de Excelenţă în Informatică și Tehnologii Informaţionale.

Un aspect important în menținerea sănătății îl
are igiena corpului. Numai jumătate (49%)
dintre elevii din instituțiile ÎPT se spală pe dinți
mai des decât o dată pe zi, în timp ce igiena
intimă este respectată zilnic de absoluta majoritate (93,3%) a elevilor. Cu toate acestea, mai
puțin de jumătate dintre respondenți cunosc
toate produsele de igienă care pot fi utilizate în
timpul menstruației, cu diferențe semnificative
între fete (46%) și băieți (28,7%).

Nivelul de cunoștințe privind sănătatea la elevii care au studiat
cursul „Decizii pentru un mod sănătos de viață" este mai mare decât
la cei care nu l-au studiat (52,2%, comparativ cu 42,5%). La fel, un
nivel de cunoștințe sporite se atestă și în rândul elevilor din Centrele
de Excelență și colegii - 59,5%, comparativ cu 43,05% la cei din școlile
profesionale unde acest curs este opțional.

Probleme de sănătate și pregătirea
pentru piața muncii
Elevii din instituțiile de ÎPT se confruntă cu o serie de provocări ce țin de
sănătate și starea de bine în timpul stagiilor de practică și la locul de muncă,
care sunt în mare parte legate de adaptarea lor fizică și psihologică.
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Din perspectiva elevilor, problemele de sănătate cu care se confruntă tinerii specialiști în timpul stagiilor de practică și la locul de muncă sunt stresul
sporit, inclusiv din cauza lipsei de experiență, tulburările de vedere, surmenajul și obezitatea. Cadrele didactice și maiștrii instructori au completat
această listă cu dureri de spate, mâini sau picioare, oboseală intelectuală,
lipsa rezistenței fizice.
"„Tulburările de vedere ar ﬁ o problemă, pentru că sunt foarte mulţi copii care poartă ochelari și cei care încă nu au descoperit boala dată la timp. Ei au tulburări de vedere și îi deranjează ﬁindcă nu pot să vadă la tablă de exemplu.” – elevă, Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul.

Abilități de angajare care pot fi formate prin
educația pentru sănătate bazată pe
dezvoltarea deprinderilor de viață
Potrivit studiului, elevii din instituțiile ÎPT, în special în școlile profesionale,
au abilități sociale și de angajare slab dezvoltate. Rezultatele studiului au
arătat că tinerii care au cunoștințe și comportamente sănătoase dezvoltă
mai des abilități care le facilitează integrarea pe piața muncii.
Potrivit cadrelor didactice și maiștrilor instructori, un tânăr specialist bun
are cunoștințe teoretice bune, înțelege specificul profesiei, este orientat
spre rezultate, face față eficient cerințelor și provocărilor vieții și la locul
de muncă, are o atitudine tolerantă și sensibilă față de alte persoane,
stabilește ușor relații de prietenie, comunică eficient cu colegii și se integrează bine într-o echipă.
Maiștrii instructori au remarcat, de asemenea, că angajatorii se așteaptă și
speră ca tinerii specialiști, pe lângă cunoștințe, să posede mai multe deprinderi practice, seriozitate, dăruire, consecvență, inițiativă și responsabilitate,
gândire critică, creativitate și încredere.
„Ideal nu a fost și nici nu o să ﬁe, toţi tindem. Clar că primordial este ca absolventul să ﬁe în
primul rând sănătos, apoi trebuie să ﬁe o bază, o pregătire în specialitate și o pregătire de
viață. Calităţile pe care trebuie să le posede orice om, trebuie să iubească, trebuie să
vorbească, trebuie să se implice, trebuie să muncească. Să realizeze orice task care i se pune
în faţă. Când are o sarcină în faţă, să știe să se descurce, să se orienteze, să se poată adapta
la situaţiile care apar.” - cadru didactic, Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii
Informaţionale (CEITI).

În urma analizei, s-a constatat că doar 1/5 (20,9%) dintre respondenți au
abilități de relaționare interpersonală bine dezvoltate și doar 11,3% au
dezvoltate abilități care îi pot ajuta la angajarea în câmpul muncii. Astfel,
aproximativ jumătate dintre elevi:
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• nu au abilitatea de a lucra eficient independent - 43,4%;
• nu au abilitatea de a lucra ca parte a unei
echipe - 46,8;
• nu au abilitatea de a asculta cu atenție
pentru a învăța - 52,5%;
• nu au aptitudinea de a lucra cu oameni cu
abilități diverse și în medii diverse - 55,4%.
Elevii din colegii și centre de excelență posedă de 2 ori mai multe abilități
legate de angajare decât elevii din școlile profesionale.

Abilitățile de angajare în câmpul muncii sunt mai dezvoltate la elevii
ce au studiat cursul „Decizii pentru un mod sănătos de viață” (12,75%
versus 5,35% - cei cărora nu li s-a predat cursul).

Alimentația și activitatea fizică
Un număr mare de respondenți prezintă semne ale unor modele alimentare
nesănătoase și lipsa activității fizice, modele care pot duce pe termen lung la
probleme de sănătate și ar putea împiedica dezvoltarea sănătoasă și rezistența fizică a acestora.
Conform Organizației Mondiale a Sănătății,
printre deprinderile importante pentru sănătate se numără alimentația sănătoasă și activitatea fizică (de cel puțin 60 minute zilnic).
Astfel, rezultatele relevă că:
•

Doar 4 din 10 elevi iau micul dejun zilnic;

•

Mai puțin de jumătate dintre ei consumă
zilnic fructe și legume (44,7%);

•

1 din 3 elevi consumă zilnic dulciuri;

•

1 din 5 elevi consumă zilnic băuturi carbogazoase.
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Datele privind practicarea activității fizice sunt
foarte îngrijorătoare. Doar 1 din 8 elevi practică
zilnic activități fizice, iar 1 din 4 elevi - doar o dată
pe săptămână sau deloc. Comparativ cu băieții,
fetele practică activități fizice de 2 ori mai rar.
„Aș ﬁ foarte bucuros dacă ar ﬁ condiţii mai multe pentru sport, petrecerea timpului liber,
deoarece iată cu profesia mea de programist, dacă stai pe scaun ore în șir și faci calcule
sau ceva, e foarte bine măcar 30 sau 40 de minute să faci mișcare în aer liber” - elev, Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul.
-„Din plan tehnic la noi totul este bine, dar mâncarea... La noi este un magazin fast-food și
este bufet, dar la bufet acolo totul este din magazin. Ar ﬁ bine să ﬁe ceva pregătit de casă,
să nu ﬁe lucruri nesănătoase” - elev, Centrul de Excelenţă în Tehnologii Informaţionale.

Datele arată că elevii care au studiat cursul „Decizii pentru un mod
sănătos de viață” iau micul dejun cu mult mai des și sunt mai activi
fizic decât cei care nu l-au studiat. Această discrepanță este aproape
dublă între elevii instituțiilor care au spații amenajate pentru practicarea sportului (14,5%) și elevii instituțiilor care nu dețin asemenea
spații (8,0%).

Consumul de substanțe (tutun, alcool, droguri)
Consumul de alcool și utilizarea diferitelor substanțe psihoactive este o practică îngrijorătoare în rândul elevilor din ÎPT.
Reperele pentru determinarea consumului de substanțe în cadrul studiului
au fost experiența de-a lungul vieții, precum și în ultimele 30 de zile. Cu referire la ultimele 30 de zile, un număr îngrijorător de elevi au recunoscut că au
consumat alcool, tutun, canabis și unii dintre ei au confirmat consumul de
droguri cu risc înalt:
• 15,5% dintre elevi au consumat țigări pe
bază de tutun 1-2 zile și mai mult, cu incidență mai mare la băieți, de 31, 4%, comparativ
cu fetele - 6,2%. O tendință similară se atestă
și în cazul consumului de țigări electronice.
• 43,3% au consumat băuturi alcoolice 1-2
zile și mai mult;
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• 12,8% dintre respondenți au fost cel puțin o
dată în stare de ebrietate pronunțată;
• 2,2% au consumat canabis;
• 1,1 % au consumat droguri sintetice
(etno-botanice - spice-uri, săruri etc.);
• 1,4 % au consumat droguri intravenoase.
Printre elevii care au studiat cursul „Decizii pentru un mod sănătos
de viată" proporția celor care fumează, consumă alcool sau droguri
este nesemnificativ mai mică decât printre cei cărora nu li s-a predat
acest curs. Cu toate acestea, diferența între tinerii care au studiat și
cei care nu au studiat cursul, este semnificativă în rândul celor care
consumă abuziv alcool (5,6% față de 11,4%).

Comportamentul sexual și utilizarea contracepției
În rândul băieților și fetelor din ÎPT se înregistrează comportamente sexuale
riscante. 25% dintre elevii activi sexual nu folosesc prezervativul, care este
singura metodă modernă de contracepție care, pe lângă protecția împotriva
sarcinii neplanificate, oferă protecție împotriva infecțiilor cu transmitere
sexuală (ITS) și HIV. Rata de utilizarea a pastilelor contraceptive orale este
foarte scăzută. De asemenea, este îngrijorătoare frecvența ridicată a partenerilor ocazionali și a raportării primelor relații sexuale forțate.
Comportamentul sexual:
• 36,5% dintre elevi (53,4 % fiind băieți și
26,6% - fete) au raportat că sunt sexual-activi. Cei mai mulți băieți au avut primul
contact sexual la vârsta de 15 ani (46,2%), iar
cele mai multe fete - la 17 ani (43,9%).
• Pentru 3,6% dintre tineri prima relație sexuală a fost una forțată, cu pondere mai mare
în rândul fetelor (5,8%) decât în rândul
băieților (1,6%).
• Datele arată că tinerii întrețin frecvent relații
sexuale cu un partener ocazional:
- Băieții: 41,8% (în medie, 3 parteneri ocazionali în ultimele 12 luni). Din
numărul total de cazuri, 20% dintre aceste acte sexuale au fost întreținute
fără folosirea prezervativului;
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- Fetele: 14,2 % (în medie, 3 parteneri ocazionali în ultimele 12 luni), dintre
care 37% constituind acte sexuale întreținute fără folosirea prezervativului.
Utilizarea contracepției:

• Elevii activi sexual au utilizat prezervativul
doar în 75,8% dintre cazuri la primul contact
și în 73,3% dintre cazuri - la ultimul contact
sexual. Astfel, 1 din 4 elevi nu este protejat
împotriva unei infecții cu transmitere
sexuală, inclusiv HIV;
• Pastilele contraceptive sunt folosite, în
medie, în 8% dintre cazuri

Datele obținute denotă că elevii care au studiat cursul „Decizii pentru
un mod sănătos de viață" au folosit semnificativ mai frecvent prezervativul și pastilele contraceptive la primul contact sexual, iar utilizarea
acestor metode moderne de contracepție devine mai intensă în timp,
în comparație cu cei care nu au studiat cursul.

Prevenirea sarcinilor neplanificate
Datele arată că fenomenul sarcinilor în adolescență în rândul fetelor din
instituțiile ÎPT este destul de prezent. Una din 5 fete care a rămas însărcinată
a renunțat la studii din cauza sarcinii. Puțini dintre elevi au cunoștințe cu
privire la metodele moderne de contraceptie, băieții fiind mai puțin informați în comparație cu fetele.
Conform datelor colectate de la cele 20 instituții din ÎPT implicate în studiu, într-un an academic (2019/2020) au fost înregistrate în total 67
sarcini în rândul elevelor.3 Este îngrijorător
faptul că a patra parte dintre elevele însărcinate au abandonat studiile din cauza sarcinii.
În consecință, aceste fete, fără o specializare
profesională, implicate în creșterea și îngrijirea copilului, sunt limitate în oportunități
de dezvoltare și realizare profesională în
comparație cu semenii lor. Această situație
este o consecință a comportamentelor sexuale riscante.
3

Două instituții dintre cele 20 nu au prezentat date: una (din grupul-pilot), din motiv că nu colectează
astfel de date și a doua (din grupul de control), din motiv că toți elevii sunt băieți.
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Întrebați despre prevenirea unei sarcini neplanificate,
• doar 18,45% dintre respondenți (21,3% fete
și 13,5% băieți) au indicat corect toate metodele moderne de prevenire a sarcinii neplanificate;
• circa 85% dintre elevi consideră potrivită folosirea prezervativului de către tineri pentru
prevenirea unei sarcini neplanificate;
• în medie, 60% consideră potrivite pastilele
contraceptive;
• aproape jumătate (circa 45%) au menționat
pastilele de contracepție de urgență;
• Din păcate, jumătate dintre elevi încă mai consideră potrivite metodele
tradiționale, așa cum ar fi actul sexual întrerupt și metoda calendarului metode care oferă un grad mic de protecție împotriva sarcinii și nu oferă
deloc protecție împotriva ITS și HIV.
Chiar dacă în Republica Moldova metodele moderne de contracepție sunt
gratuite pentru tineri în instituțiile de asistență medicală primară, inclusiv
Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor, doar 60% dintre respondenți știu
unde pot beneficia de prezervative gratuite, cu o pondere mai mare în
rândul băieților - 79,8%, respectiv 49,7% - în rândul fetelor.

Elevii care au studiat cursul „Decizii pentru un mod sănătos de viață",
dar și cei din Colegii și Centre de Excelență au prezentat un nivel mai
avansat de cunoștințe la acest capitol.

Infecțiile cu transmitere sexuală, inclusiv HIV
Elevii din ÎPT au cunoștințe slabe sau insuficiente despre HIV / SIDA. De
asemenea, este îngrijorător faptul că elevii sunt dezinformați și au
cunoștințe greșite despre transmiterea HIV, prezentând atitudini discriminatorii față de persoanele seropozitive.
• Doar 1 din 10 tineri are cunoștințe de
bază complexe despre HIV, cu o pondere
mai mare în rândul fetelor – 11,5 % și,
respectiv, 7,3 % - în rândul băieților;
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• 37,2% dintre elevi consideră că o persoană
poate să se infecteze cu HIV/SIDA prin înțepătura unui țânțar, iar 53,70% consideră că se
pot infecta cu HIV/SIDA luând masa împreună cu o persoană HIV infectată;
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• Aproape 50% dintre elevi nu cunosc că riscul
transmiterii HIV/SIDA și a altor infecții poate
fi redus având relații sexuale numai cu un
partener fidel neinfectat (45,70%) și prin folosirea prezervativului (41,8%);
• Circa 1/3 dintre respondenți au atitudini
discriminatorii față de persoanele infectate
cu HIV;
• Numai 2/3 dintre respondenți (75,6% fete și
64,8% băieți) susțin faptul că există pericolul
infectării cu o boală venerică (o infecție cu
transmitere sexuală) în urma unui singur
contact sexual neprotejat.

Tinerii participanţi la discuţiile în FG au menţionat că elevii din ÎPT „se confruntă și cu
diferite boli sexuale, să spunem așa, că sunt foarte multe persoane...” - elevă, Colegiul „Iulia
Hașdeu” din Cahul.

Printre elevii care au studiat cursul „Decizii pentru un mod sănătos
de viață" nivelul de cunoștințe corecte la acest subiect este mai mare
decât printre cei care nu au trecut acest curs (72,9% și 62,3%, respectiv).

Cunoștințe, atitudini și practici privind
violența în bază de gen
Aproape jumătate dintre elevi au fost expuși o dată sau mai des la cel puțin o
formă de violență în bază de gen. Este îngrijorător faptul că hărțuirea și
abuzul sexual au fost menționate în proporție mare. Cunoștințele despre
toate formele de violență sunt limitate, precum și capacitatea de răspuns.
Doar 20,6% dintre elevii chestionați cunosc toate formele de violență în
bază de gen. Cunoștințe au mai multe fete – 23,7%, comparativ cu băieții –
15,2%.
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În ultimele 12 luni, 48,3% dintre respondenți au fost expuși o dată și mai des
la cel puțin o formă de violență manifestată pe criterii de gen, cele mai
frecvente fiind:
• mi-a făcut comentarii umilitoare și jignitoare spuse în public și/sau individual la
personalitatea, genul meu – în 31,4% cazuri;
• mi-a verificat poșta, telefonul fără voia mea –
în 21,3%;
• am fost lovit/ă, forțat/ă fizic de altă persoană
– în 15,9%;
• mi-a atins/pipăit corpul meu într-un mod
nepotrivit, cu tentă sexuală, fără voia mea –
13,5%.
În medie, 20% dintre respondenți (24,6% băieți și 17,3% fete) au raportat
că au fost supuși la cel puțin la o formă de abuz sexual pe parcursul
ultimului an (atingerea corpului cu tentă sexuală, act sexual forțat, impunerea de a viziona imagini pornografice, distribuirea imaginilor personale
cu caracter intim).
În comparație cu alte studii, rezultatele prezentei cercetări au evidențiat că
proporția băieților care raportează expunerea la abuz sexual o depășește pe
cea a fetelor – fenomen care necesită cercetare ulterioară mai aprofundată.
1/3 dintre fete și băieți au aplicat cel puțin
o dată față de alte persoane cel puțin o
formă de violență. Printre băieți acest comportament a fost nesemnificativ mai mare
decât printre fete – în 32,3% și, respectiv,
28,5% dintre cazuri.

Datele denotă un număr mai mare de elevi care au cunoștințe
despre formele de violență în bază de gen printre cei care au studiat
cursul „Decizii pentru un mod sănătos de viață”, comparativ cu cei
care nu l-au studiat (22,2% versus 15,4%).
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Contextul de învățare și activitate
Comportamentele nesănătoase ale tinerilor din ÎPT sunt în mare parte rezultatul mediului lor de viață și de studii. Respondenții sunt destul de conștienți
de nevoile lor cu privire la îmbunătățirile care ar putea fi aduse în sistemul
educațional din ÎPT. Acest lucru subliniază că unele dintre comportamentele
lor nesănătoase sunt generate de contextul condițiilor lor de viață și de
studiu.
Pentru a spori dezvoltarea sănătoasă a tinerilor în instituțiile de ÎPT, elevii au
indicat:
• necesitatea de a consolida suportul emoțional și încurajarea din partea profesorilor;
• identificarea de către profesori a problemelor de sănătate, inclusiv cea mintală, și referirea la specialist, implicarea părinților;
• organizarea rațională a procesului de studiu,
în special în contextul crizei pandemice;
• sporirea condițiilor pentru alimentarea sănătoasă, pentru igienă și sport;
• predarea orelor de promovare a sănătății
numai într-un mod interactiv, interesant,
adaptat vârstelor;
• Elevii cu necesități speciale au pledat pentru
o supraveghere medicală mai intensă a stării
de sănătate și o asistență psihologică mai
activă.

Diferențe în bază de gen
Rezultatele studiului au evocat diferențe la majoritatea subiectelor cercetate între opiniile și comportamentele de sănătate ale băieților și fetelor.
Aceste diferențe, în mare măsură, pot fi determinate de stereotipurile de gen,
care sunt destul de frecvent întâlnite printre aceștia și îi expun la diverse
vulnerabilități.
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• Băieții au tendința de a se angrena mai des în contacte sexuale ocazionale, să consume mai multe băuturi carbogazoase zilnic; cu mult mai
des experimentează și consumă diferite substanțe psihoactive
• Fetele au raportat cu mult mai frecvent prezența semnelor psihosomatice de boală, în special iritare/nervozitate/dispoziție proastă mai des
decât o dată pe săptămână în decursul ultimelor 6 luni, stare de stres
sporit, inclusiv legat și de situația pandemică.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Studiul a demonstrat clar influența educației pentru sănătate în formarea
comportamentelor mai puțin riscante și mai sănătoase printre elevi. Astfel,
în baza rezultatelor obținute, s-a conturat o tendință pozitivă clară printre
elevii care au indicat că au studiat cursul „Decizii pentru un mod sănătos de
viață”. Aceștia au manifestat, per general, un nivel mai avansat de cunoștințe
în materie de sănătate și mai multe comportamente sigure. Nu în toate cazurile această legătură este una evidentă sau pozitivă, ceea ce argumentează,
la fel, necesitatea analizei conținuturilor și modalităților de predare a acestui curs.
Este necesar de punctat la nivelul politicilor educaționale că performanțele educaționale și abilitățile de angajare, precum și capacitățile de adaptare mai rapidă în câmpul muncii a absolvenților depind, în mare parte, de
starea lor de sănătate, educația pentru sănătate pe care o primesc, suportul psihologic, infrastructura instituțiilor din ÎPT (oportunități pentru activitate fizică, alimentație sănătoasă, igienă).
S-a conturat foarte clar necesitatea investițiilor efectuate în dezvoltarea
unui mediu sigur și prietenos pentru dezvoltarea sănătoasă a elevilor atât
în procesul educațional, cât și în timpul practicii de producere, iar ulterior,
la locul de muncă. Este necesar un cadru normativ care ar susține și motiva
instituțiile din ÎPT să implementeze abordarea școlilor care promovează
sănătatea, în conformitate cu standardele internaționale.
Implementarea obligatorie la nivelul învățământului gimnazial a educației
pentru sănătate și a modelului de școli care promovează sănătatea, ar
putea contribui esențial la evitarea mai multor probleme de sănătate în
rândul elevilor din ÎPT. Aceasta se explică prin faptul că absolvind învățământul gimnazial, elevii vor avea deja cunoștințe suficiente privind comportamentele sănătoase și sigure.
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La fel, s-a conturat necesitatea predării disciplinei „Decizii pentru un mod
sănătos de viață” într-un mod interactiv, participativ și prin analiza profundă a subiectelor, astfel încât acesta să fie adaptat la nevoile specifice ale
diferitor grupuri de elevi, în dependență de pregătirea lor în domeniu. Pe
parcursul predării, s-a evidențiat clar nevoia de a considera necesitățile și
vulnerabilitățile fetelor și băieților în funcție de gen.
Pentru sporirea calității predării educației pentru sănătate dar și pentru un
suport eficient al elevilor este nevoie de asigurat instruirea inițială și pe
parcursul vieții a cadrelor didactice și diriginților în ceea ce privește particularitățile și nevoile de dezvoltare și sănătate ale adolescenților. Fiind
bine pregătite, cadrele didactice vor putea identifica precoce problemele
de sănătate sau comportamente de risc în rândul elevilor și vor oferi
suport prompt elevilor, inclusiv referirea la servicii specializate.
Studiul a evocat necesitatea fortificării suportului psihologic al elevilor din
ÎPT, a accesului la servicii medicale de calitate în cadrul instituțiilor și colaborarea cu serviciile de sănătate prietenoase tinerilor, în special pentru
tinerii cu necesități speciale și venituri mici.
Rezultatele îngrijorătoare privind sănătatea sexuală și reproductivă subliniază indispensabilitatea educației sexuale predate în mod obligatoriu și
accesibil elevilor. Concomitent, este necesară și consolidarea mecanismului de referire către serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv
accesul la contracepția gratuită.
Raportarea destul de mare a cazurilor de violență în bază de gen, inclusiv
a abuzului sexual printre băieții din ÎPT, solicită o studiere mai aprofundată
a factorilor determinanți. Totuși, este evident că subiectele legate de prevenirea hărțuirii și abuzului sexual trebuie discutate cât mai des cu elevii,
într-un mediu prietenos și sigur. La fel de importantă este instituirea unui
mecanism de identificare și raportare a cazurilor de abuz sexual.

Studiul a fost efectuat în cadrul proiectului "Dezvoltarea abilităților
de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor din învățământul profesional tehnic (ÎPT) pentru o mai bună pregătire de
angajare în câmpul muncii" implementat de către Fondul Națiunilor
Unite pentru Populație (UNFPA) cu sprijinul financiar din partea
Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării
Austriece pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării.

