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

ROLUL EDUCAŢIEI ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII UNUI TÂNĂR
Educația are ca rol principal formarea ființei sociale. După cum bine știm, educația răspunde atât nevoilor individului, cât și celor ale societății. Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educații sunt școala și familia. Familia are un rol extrem de important în ceea ce privește dezvoltarea copilului atît din punct de vedere fizic cât și intelectual, moral, dar și estetic. Familia, alături de școală, influențează personalitatea copilului.
Dacă ar fi să stăm să analizăm majoritatea definițiilor, am putea spune că, adunând din fiecare definiție câte o idee, că educația reprezintă ansamblul de acțiuni și de influențe care sunt menite să permită ființei umane să-și dezvolte atât capacitățiile fizice, cât și cele intelectuale, dar și sentimentele și atitutinile morale, toate având ca scop responsabilizarea și integrarea socială optimă ca cetățean.
Datorită faptului că societatea a cunoscut numeroase probleme,a făcut că școală să nu mai poată stă departe de comunitate. Mediul din care provin părinții poate să sprijine sau să devieze viață copilului și poate deterina valorile acestuia. Un părinte, poate să influențeze comunitatea din care face parte și poate să contibuie la valoarea comunității din care face parte. Educația este cea care desavarseste ființă umană, educația primită de copil acasă, educația primită de copil la școală și educația primită de copil în comunitate. Gradul de implicare al părinților joacă un rol extrem de important în cadrul intervenției școlare. Că prim factor educativ, familia ajunge să ofere copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale. Pe umerii familiei care dezvoltarea spiritului de observație, memoria și gândirea unui copil. Copilul ajunge să obțînă rezultatele școlare înfuncție de modul
 Un alt factor cheie este reprezentat de autoritățile locale. Aceștia oferă sprijin concretizat prin:
	donații pentru ameliorarea bazei materiale;

alocarea unor spatiisi terenuri în folosință școlii;
	organizarea unor activități extrașcolare;
	fonduri, resurse materiale, combustibil;
Pentru a face că toate aceste argumente să nu mai fie doar relatate pe foi, 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. 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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