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     VINO LA ȘCOALĂ! PROIECT PENTRU      REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE!                           COD MySMIS 107549

Implicaţiile negative ale abandonului şcolar
Delicvenţa

Delicvența juvenilă se referă la ansamblul abaterilor și încălcărilor de norme sociale, sancționate juridic, săvârșite de minorii în vârstă de pana la 18 ani.
Cauzele care determină delicvența pot fi împărțite în două categori: cauze interne/ individuale și cauze externe/sociale.
În ceea ce privește cauzele interne/individuale:
	deficiențe intelectuale;
	tulburări ale afectivității ca: insuficientă maturizare afectivă, frustrate, instabilitate, ambivalența și indiferență afectivă, absența emoțiilor și a înclinațiilor altruiste;

În ceea ce privește cauzele externe/sociale:
	cauze sociale, economice și culturale: nivel de trăi scăzut, șomaj ridicat, violență, agresarea și exmploatarea minorilor.
	cauze educaționale, la nivelul microgrupurilor în care trebuie să se integreze trepat copilul, începând cu familia.

Prevenirea delicvenței
Prevenirea delicvențe se poate realiza pe 3 niveluri:
	Prevenirea primară: Vizează publicul larg sau o populație care nu a fost identificată pe baza unui criteriu legat de risc. Un program de prevenire primară se poate adresa unui grup foarte larg, iar un exemplu ce poate susține acest argument este populația școlară .
	Prevenirea secundară- Vizează indivizi sau subgrupuri formate pe baza unor factori de risc, al căror potențial de a dezvoltă anumite probleme este peste medie, prezintă un risc ridicat de de delicvența.

Prevenirea terțiară- Vizează prevenirea recidivei și cuprinde toate acțiunile de reintegrare pentru copii și adolescenți care deja sunt indentificați că fiind delicvenți.
Delicvența juvenilă constituie o problemă socială complexă, a cărei cunoaștere și explicație trebuie să stea la baza măsurilor de politică socială și penală. Actualmente, problemele educării, adaptării și, în special, ale promovării generației tinere devin extrem de presante și dificile, nerezolvarea lor conducând la consecințe ireversibile pentru conduita copiilor și tinerilor. Diminuarea cauzelor și a condițiilor, care generează sau favorizează manifestările antisociale în rândul minorilor și tinerilor, solicită elaborarea unor modele etiologice predictive. În acest sens, toate măsurile întreprinse trebuie să se raporteze cel puțin la trei niveluri: macrosocial, microsocial și individual.
Abandonul şcolar atrage după sine multe implicaţii negative, printer care se numără şi delicvvenţa. De aceea, Centrul de Instruire și Consultanță LABOR din Slobozia în Parteneriat cu Liceul "Sfânta Ecaterina" din Urziceni, au dezvoltat proiectul " "Vino la şcoală!"-Proiect pentru reducerea abandonului şcolar şi creşterea participării la educație, proiect ce se desfaşoara în perioada 12.10.2018.-11.10.2021.  Acest proiect a avut la baza următoarele obiective:
Creşterea gradului de participare la nivel local pentru reducerea abandonului şcolar şi susţinerea unui învăţământ general incluziv, prin conştientizarea cetăţenilor şi dezvoltarea unui Parteneriat durabil între şcoală, angajatori şi autorităţi.
Crearea unui cadru organizat pentru dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi parentale pentru 120 de părinti prin programe de educaţie non-formală.
	Creşterea nivelului educaţional (cognitiv şi atitudinal) pentru 50 de preşcolari, 260 elevi şi 50 tineri/adulţi prin programe de consiliere, de educaţie alternativă şi remedială şi prin programe ADS.
	Diminuarea nevoilor materiale cu care se confruntă 50 preşcolari, 180 elevi şi 50 tineri/adulţi precum şi şcoala, prin sprijin financiar/material şi dotarea spaţiilor pentru activităţi educative

Valoarea totală a proiectului (lei): 1.960.438.56 lei
Valoarea cofinanţării UE (lei): 1.666.372.78
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