
 
 

 

 
 

 
 

Elevi, profesori şi părinţi împreună de Ziua Educaţiei  

în Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu” 

 

 

Cu ocazia Zilei Educaţiei, în Şcoala Gimnazială “Ştefan Bârsănescu”, Iaşi, s-a desfăşurat, 

vineri, 3 octombrie, masa rotundă intitulată „Educaţia - ascensiune pe treptele generaţiilor”, iniţiată de 

Consiliul Elevilor. Programul a inclus studii de caz, precum: „Profesorul model”, „Elevul ideal”, 

interviuri luate de elevi pe tema relaţiei elev-profesor/profesor-elev, dar şi prezentarea unui model de 

dascăl şi a importanţei educaţiei ilustrată în opere literare. Activitatea a suscitat interes din partea 

tuturor participanţilor. A existat un dialog constructiv care s-a finalizat cu propuneri de proiecte care 

vor fi puse în practică pe parcursul acestui an şcolar.  

 Câteva dintre calităţile profesorului model: să se exprime pe înţelesul elevilor, să fie răbdător, 

să nu fie prea permisiv, să fie echilibrat şi creativ, să dea mai puţine teme, să realizeze împreună cu 

elevii cât mai multe proiecte, să fie corect, respectuos, sincer, organizat, să fie cu zâmbetul pe buze etc. 

În viziunea elevilor, în urma chestionarelor aplicate de ei, a reieşit că elevul ideal are 

următoarele trăsături: este un model pentru toţi, este inteligent, sociabil şi prietenos, este elevul care 

învaţă foarte bine, care îşi respectă colegii şi profesorii şi care nu are un aer de superioritate faţă de 

ceilalţi colegi, aşa cum se întâmplă de multe ori, ştie să îşi exprime punctul de vedere faţă de profesori 

şi elevi, este atent la lucrurile din jurul lui, nu neapărat de la şcoală, ci, în general, din viată, pentru a-şi 

putea forma propriul punct de vedere în legătură cu societatea în care trăieşte, învată cu pasiune şi are 

o influenţă pozitivă asupra celor din jur. 

 

Coordonator Consiliul Elevilor: prof. Monica Grădinaru 

Preşedintele Consiliului Elevilor: Mălina Cozmescu, clasa a VI-a C 
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