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COMUNICAT DE PRESĂ
referitor la soluțiile rezultate în urma dezbaterii cu privire la modalitatea de organizare
pentru anul școlar 2020 - 2021

Primarul municipiului Alexandria – Victor Drăgușin a organizat în data de 2829.07.2020 întâlniri consultative cu directorii de şcoli, licee, grădiniţe şi reprezentanţii
părinţilor-preşedinţii C.R.P., Asociaţiile de Părinţi, membrii C.A., la care a participat și domnul
Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi.
Întâlnirile au avut ca scop identificarea soluţiilor optime pentru deschiderea anului
şcolar 2020-2021 în condiţii de siguranţă maximă pentru elevi şi cadre didactice dar și
pregătirea unităţilor de învăţământ pentru începerea noului an şcolar prin: reparaţii,
dezinfecţie, dotări, etc;
În cadrul acestor întâlniri s-au facut propuneri privind modalitatea de începere a
anului şcolar, majoritatea reprezentanţilor unităţilor de învăţământ liceal şi gimnazial optând
pentru varianta hibrid respectiv, cu participarea fizică a unei părţi a elevilor la ore, cealaltă
parte participând online, rotaţia elevilor urmând să se realizeze după o perioadă de 1-2
săptămâni. În ceea ce-i priveşte pe preşcolari, se caută soluţii care să satisfacă nevoile celor
mai mulţi dintre părinţi întrucât învăţământul online este mai dificil de aplicat, având în
vedere necesitatea prezenţei unui părinte care să stea cu copilul acasă.
Unităţile de învăţământ vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea
învăţământului online din punct de vedere al infrastructurii, astfel încât, până la 14
septembrie 2020, să fie pregătite în cazul în care se va opta pentru varianta online sau
hibrid, având tot sprijinul logistic și financiar al Primăriei Municipiului Alexandria.
De asemenea s-au făcut propuneri pentru schimbări legislative în domeniul
Educaţiei, pe care domnul Iulian Cristache le-a notat şi le va supune atenţiei Ministerului
Educaţiei.
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Primarul Municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, îi mulţumeşte, pe această cale,
d-lui Iulian Cristache pentru participare şi implicare, prezenţa acestuia la întâlniri fiind de un
real folos, precum şi directorilor unităţilor de învăţământ şi părinţilor pentru împlicare,
autorităţile locale, reprezentanţii unităţilor de învăţământ şi ai părinţilor formând o echipă
care lucrează împreună pentru bunul mers al lucrurilor şi luarea celor mai bune decizii
privind asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului intructiv-educativ în
siguranţă, în contextul pandemiei de Covid-19 şi nu numai.
Vă mulțumim pentru atenția acordată!

Compartiment Comunicare, Relații Publice,
Vîrban Liliana
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