MUNICIPIUL PLOIESTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
B-dul Republicii nr. 2; 100066 – Ploiești
Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982
Fax: 0244 / 513829
www.ploiesti.ro

Ploiești, 29 noiembrie 2018
COMUNICAT DE PRESĂ
Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, s-a întâlnit, astăzi, cu directorii
unităților de învățământ gimnaziale din municipiul nostru, în contextul programului municipalității
ploieștene dedicat “Centenarului Marii Uniri”.
Evenimentul s-a derulat la Școala Generală “I.A. Bassarabescu”, unde are loc, totodată, cercul
directorilor școlilor gimnaziale ploieștene. Edilul șef a fost primit în mod tradițional românesc cu pâine
și sare de către elevii Scolii “I.A. Bassarabescu”.

În cadrul reuniunii discuțiile s-au axat, între altele, pe introducerea în scoli a Catalogului Electronic, un
viitor instrument de comunicare al unităților de învățământ, care va fi accesibil online părinților.
Performanțele școlare ale elevilor, incluzând absențele și notele vor fi încărcate pe o platforma online,
la care vor acces nu doar profesorii, care vor completa datele, ci si părinții.

“În ceea ce privește Catalogul Electronic cred că, ideal ar fi dacă ar exista o unitate într-un astfel de

proiect, așa încât, și feedback-ul să fie unitar. Decizia este a dumneavoastră. Noi vrem să susținem
finanțarea unui astfel de proiect în toate școlile și ar fi bine să începem pe zona de gimnaziu.
Din punct de vedere al lucrurilor bune este accesul pe care părintele îl are pentru a cunoaște, în timp
real, situația școlară a copilului și de a putea interveni în educația acestuia. Pe de altă parte, se va
putea vedea, atât evoluția elevilor și a profesorilor, dar și evoluția, în ansamblu a școlii. Statisticile
rezultate în urma implementării unui astfel de sistem în alte școli au arătat că, rata absenteismului a
scăzut cu 30%. Noi vom propune pentru bugetul anului viitor sumele pe care le vom distribui către
școli pentru a achiziționa sistemul și pentru plata abonamentului. De însemnătate este comunicarea pe
care o veți face către colegii dumneavoastră și către părinți. Este important să știu opinia
dumneavoastră. Nu este un proiect care va avea rezultate mâine, ci este un demers care va avea
rezultate, în creștere, pe termen mediu și lung.”, a declarat primarul municipiului Ploiești, domnul
Adrian Florin Dobre, la întâlnirea pe care a avut-o cu directorii școlilor ploieștene.

În final, în semn de prețuire față de activitatea didactică și eforturile depuse în creșterea și dezvoltarea
calității învățământului ploieștean, primarul Adrian Florin Dobre le-a înmânat directorilor un set
format din 3 hărți interactive ce reprezintă istoria Marii Uniri.
DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

