COMUNICAT
În săptămâna 20-26 noiembrie 2017, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați a
organizat activități dedicate sărbătoririi a 150 de ani de la înființarea sa, în 26 noiembrie 1867.
Cu acest prilej, a fost dezvelită în curtea Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, cu
binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, o placă aniversară
care atestă împletirea dintre tradițiile și performanțele elevilor și ale profesorilor acestei instituții de
învățământ, la nivel național și internațional.
Gala jubiliară a avut loc vineri, 24 noiembrie 2017, la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați,
în prezența doamnei Consilier Prezidențial Simina Tănăsescu, a Ministrului Educației Naționale,
domnul Liviu Marian Pop, a Ministrului Cercetării, domnul Lucian Georgescu, și a altor înalți
oficiali, reprezentanți ai autorităților locale și naționale. În cadrul spectacolului festiv au fost acordate
distincţii reprezentanţilor Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”, ca semn al aprecierii pentru
dedicarea şi eforturile depuse de dascăli şi elevi deopotrivă, de-a lungul timpului, în scopul
îmbogăţirii palmaresului pe scara performanţei.
Agenda de lucru a delegației ministeriale a mai cuprins o întâlnire cu rectorul Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, domnul Iulian Bîrsan, şi o vizită la Școala Gimnazială nr. 28 Galați. La
unităţile şcolare vizitate au fost realizate întâlniri cu elevii şi cu profesorii, în cadrul cărora au fost
abordate subiecte de actualitate pentru învăţământul românesc.
Dezbaterea la care au participat directorii unităților de învățământ preuniversitar din județ s-a
desfăşurat în amfiteatrul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”. La această întrunire au participat
domnul Valentin Popescu, director general în Ministerul Educației Naționale, doamna Corina
Ciobanu, director în Ministerul Educației Naționale, domnul Adrian Bărbulescu, director în
Ministerul Educației Naționale, domnul Răducu Popescu, consilier al Ministrului Educației
Naționale, precum și doamna Maria Mihaela Nistor, director al Editurii Didactice și Pedagogice. Au
fost puse în discuţie teme ca: legea manualului şcolar, auxiliarele didactice, realizarea Reţelei de
Resurse Educaţionale Deschise, rolul temelor pentru acasă, alte subiecte de interes pentru
participanţi.
Evenimentele au fost prezentate în mass-media locală şi naţională.
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