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Ziua Educației, 3 octombrie 2022, TenarisUniversity 

 
Participanti: 45 de cadre didactice - dirigintíi claselor tehnice și directorii liceelor partenere 
(Inspectorat -1, API - 15, M. Viteazu – 12, I. Maniu – 10, O. Goga – 7) 
Moderatori TenarisSilcotub – Codruta Hodrea, Cristina Bizu Cristina & Radu Temes 
 
 

Provocările și sincopele învatamantului tehnic numite de cadrele didactice: 
 
- 50% dintre elevii care ajung în clasele cu specializare tehnică, nu își doresc sa studieze și/sau să 

urmeze o carieră tehnică; sunt repartizați automat in baza mediilor la Evaluarea naționala. 
 

- Lipsa unor modele de urmat. Tinerii își aleg ca si modele personaje promovate in media sau care se 
îmbogățesc repede si fără mari eforturi. 
 

- In pIanul pentru învățământul liceal consilierea vocațională nu există și nu sunt ore de dirigenție 
dedicate pentru acest subiect. 

 

- Modificările legislative, eliminarea tezelor si faptul ca la finalul clasei a 8-a va conta doar rezultatul de 
la testarea națională, alimentează dezinteresul elevilor fata de învățarea pe tot parcursul anului si 
duce implicit la scaderea nivelului de cunoștințe al acestora. 

 

- Diriginții, de multe ori,  nu cunosc oferta de locuri de muncă din județ și detalii despre marii 
angajatori în sectorul industrial. 

 

Sugestii venite din partea cadrelor didactice ce se pot transforma în acțiuni: 
 
- Prezentarea unor modele de succes elevilor - absolvenți din liceele tehnice care au o evoluție 

profesională în TenarisSilcotub. Angajații noștri să devină ambasadorii TenarisSilcotub și modele care 
pot fi urmate de elevi. 
 

- Vizite recurente din partea TS in licee – întâlniri cu elevii din clasele a-X-a  si a-XI-a pentru a le 
prezenta care sunt opțiunile pe care le au la finalizarea studiilor tehnice, mediatizarea cu consecventa 
a ofertei de angajare  în special a pachetului economic pentru un proaspăt absolvent.  

 

- Continuarea programului de practica industriala si creșterea numărului de elevi implicați. Elevii de la 
profilul tehnic apreciază foarte mult experiență practică și faptul că in TS programul de practica si 
programul de internship de vară se face serios. 

 

- Continuarea vizitelor in fabrica pentru elevi și cadrele didactice.    
- Ateliere de conștientizare pentru părinți - oferta de muncă, tipul muncii desfășurate și nivelul de 

tehnologizare al TenarisSilcotub. Demontarea ideilor preconcepute că munca in mediul industrial 
este cu preponderenta grea, realizată într-un mediu dificil, ce poate fi vătămător sau nesigur. 
 

- Programe de consiliere vocațională pentru elevii de liceu, similar cu cel desfășurat pentru clasa a 7-a, 
dat fiind că ajung la clasele tehnice dezorientați și fără ancore în lumea reală. 

                       


