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Case: 2012_104522
DEVELOPING THE DIALOGUE STRUCTURES IN EDUCATION SECTOR
DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE DIALOG SOCIAL ÎN SECTORUL EDUCAŢIE

RAPORT VIZITA DE STUDIU OSLO, NORVEGIA
2 – 7 SEPTEMBRIE 2013
Confederatia Sindicatelor Democratice din România, ca promotor al proiectului, împreună cu
Confederația Norvegiană a Sindicatelor ‐ Landsorganisasjonen i Norge ‐ LO, Federația Sindicatelor din
Invatamant (FSLI) și Uniunea Școlilor din Norvegia ‐ Skolenes Lansforbund , în calitate de parteneri au
efectuat in perioada 2 – 7 septembrie 2013 o vizita de studiu la Oslo ca parte a Activitatii 4 –
“Experienta/ Dezvoltarea de competente” la partenerii transnationali din proiect Confederația
Norvegiană a Sindicatelor ‐ Landsorganisasjonen i Norge – LO si Uniunea Școlilor din Norvegia ‐
Skolenes Lansforbund. Programul vizitei de studiu a fost realizat in parteneriat si consens cu toti
partenerii si a urmarit sa cuprinda activitati interesante care sa imbogateasca cunostintele
participantilor, cunostinte ce vor fi transmise mai departe celor 400 de profesori ce vor fi formati in
etapa a doua a proiectului. Vizita de studiu a cuprins intalnirii cu factorii de decizie din cele doua
sindicate, vizite in scoli unde s‐au dezbatut subiectele legate de SSM in scoli: modul de organizare,
implicarea profesorilor, bune practice, schimb de experienta intre profesorii norvegieni si cei romani.
Vizita de studiu s‐a desfasurat conform programului pregatit in prealabil :
ZI/ DATA
ORA
LUNI,
2 15:00
SEPTEMBRIE
17:00
2013
22:00

ACTIVITATE
Intalnire in Aeroportul International Otopeni
Plecare la Oslo (escala la Amsterdam – KLM)
17:30 Bucuresti‐19:25 Amsterdam
20:50 Amsterdam‐22:35 Oslo
Sosire in Aeroportul din Oslo

OBSERVATII
KLM,
zbor
KL1376, KL1151

Transfer la
Comfort Hotel Grand
Central

Comfort Hotel Grand Central
Tel: +47 22 98 28 00
Jernbanetorget 1
NO‐0154 OSLO
http://www.comfortgrandcentral.no

MARTI,

3 9:00

Deplasare la sediul LO
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nr.

Sediul LO
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SEPTEMBRIE
2013

9:30
12:30

12:30
14:30
14:30
17:30

‐ 1. Vizita la LO si intalnire cu Hans Øyvind Nilsen si alti
experti care vor prezenta structura organizatiei
sindicale, atributiile departamentelor LO si ale
structurilor teritoriale;
2. Masa rotunda ‐ dezbateri
• SSM in Norvegia – principii generale;
• Istoric
(datele
principale,
principalele
schimbari in cadrul sistemului);
• Reforme implementate in sistemul de SSM;
• Implicarea Sindicatului in negocierea masurilor
de SSM in acordul colectiv
‐ Pranzul la cantina LO

Sediul LO

‐

Sediul LO

3. Vizita la SL si intalnire cu Anne FINBORUD &
Gunnvor SEN si alti experti care vor prezenta
structura organizatiei sindicale, atributiile
departamentelor SL si ale structurilor teritoriale;
SSM in scolile norvegiene – aspecte generale,
istoric
4. Masa rotunda ‐ dezbateri

5. Sistemele de educatie romanesti si norvegiene –
organizare si functionare"; atat reprezentanti ai
organizatiilor gazda cat si ai participantilor la
vizita de studiu vor prezenta modul in care
sistemul de educatie opereaza in fiecare tara
19:00 pm
Cina/ timp liber
MIERCURI, 4 9:00
Deplasare la sediul LO
SEPTEMBRIE
9:30
‐ Vizitarea a 2 scoli una primara si cealalta gimnaziala in
2013
12:30
Oslo
 Instrumente de lucru SSM in scoli – management
scolar
 Implicarea TU si a profesorilor
 Bune practici – cum functioneaza Comitetele SSM
in scoli; documente si proceduri
 Masuri pentru a proteja elevii si profesorii
 Cursuri de formare in SSM pentru profesori.
12:30
– Pranz la sediul SL
14:30
14:30
–
• Intalnire la sediul SL pentru a face schimb de
16:30
opinii si concluzii dupa vizite – Rapoarte ale celor
doua grupe
• Intrebari si raspunsuri
17:00
Timp liber
19:00
Cina
JOI,
5 9:00 am
Deplasare la sediul LO
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Moderator:
Gabriel PLOSCA
Raportor:
Cristina MILITARU

Moderator:
Cornelia
POPA‐STAVRI
Raportor:
Cristina MILITARU

Sediul LO
Coordonatori grup:
Cristina MILITARU
Monica
SANDULESCU
Claudia PUZDREA
Manuiela DAVID

Sediul SL
Asistati de expertii
LO si SL

Sediul LO
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FRIDAY,
SEPTEMBER
6th, 2013

9:30
‐ Vizitarea a doua licee (sau a unor scoli tehnice/
12:30 am
profesionale) in Oslo
 Instrumente de lucru SSM in scoli – management
scolar
 Implicarea TU si a profesorilor
 Bune practici – cum functioneaza Comitetele SSM
in scoli; documente si proceduri
 Masuri pentru a proteja elevii si profesorii
12:30
– Pranz la sediul SL
14:30
14:30
‐
• Intalnire la sediul SL pentru a face schimb de
16:30
opinii si concluzii dupa vizite – Rapoarte ale celor
doua grupe
• Intrebari si raspunsuri
17:00
Timp liber/Cina festiva
9:00
– Masa rotunda – Dezbateri despre:
11:00
1. Bune practice in sistemul educational privind
SSM
2. Rolul
si
pozitia
sindicatelor
privind
implementarea masurilor de SSM
3. Protectia sociala a membrilor sindicatului
 Securitate sociala
 Protectia familiei
 Sanatatea si siguranta la locul de munca/boli
profesionale
 Politica sociala a sindicatelor
Concluzii ale vizitei de sudiu (Simion Hancescu, Gunnvor
Sen, Hans Oyvind Nielsen)
 Asistati de expertii LO si SL
 Timp liber pentru vizitarea orasului Oslo

SAMBATA, 7 14:00
SEPTEMBRIE
2013
17:20

00:25

Coordonatori grup:
Cristina MILITARU
Monica
SANDULESCU
Claudia PUZDREA
Manuiela DAVID

Sediul SL
Asistati de expertii
LO si SL

SL Headquarter
Assisted by LO and
SL experts
Moderator:
Simion HANCESCU
Raportor:
Cristina MILITARU

Sediul LO

Transfer la aeroportul din Oslo

Plecare la Bucuresti (transfer la Amsterdam – KLM)
17:20 Oslo‐19:10 Amsterdam
20:45 Amsterdam‐00:25 Bucuresti
Sosire pe Aeroportul Henri Coanda, Otopeni

KLM, zbor nr.
KL1148, KL1379

Prima zi a vizitei de studiu a fost dedicate deplasarii de la Bucuresti la Oslo conform orarului de zbor.
In a doua zi a vizitei de studiu au avut loc intalniri la sediul LO si la sediul SL. In prima parte a
zilei intalnirile s‐au desfasurat la sediul LO cu Hans Øyvind Nilsen – Specialist Relatii Internationale,
Vidar Bjørnst – Secretar International LO; Robert Hansen – Seful Departamentului Afaceri Europene LO,
Knut Ringstad – Coordonator Program Innovation Norway, Brita Hemer Martin ‐ Secretar LO iar in a
doua parte a zilei intalnirile au avut loc la sediul SL cu: Anne Finborud – Presedinte SL, Gro Tove
Andersen – Secretar National ales SL, Ulrich Vollmerhaus – Profesor si HSE in SL, Gunnvor Sen –
Secretar National ales SL, Bjørn Henriksen ‐ Vice Presedinte SL, Sidsel Valum –

Supported by the Norway Grants,
through the Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue

Proiect 2012_104522/ DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE DIALOG SOCIAL ÎN SECTORUL EDUCAŢIE
jurnalist de la "I Skolen", Andre Nerheim – Consilier la Ministerul Muncii. Discutiile din prima zi s‐au
axat pe prezentarea sistemului de invatamant din Norvegia, a sistemului sindical si a modului de
functionare si organizare a scolilor pentru a respecta regulile de SSM. De asemenea, dl. Knut Ringstad,
Coordonator Program Innovation Norway a tinut o prezentare despre masurile de finantare, despre
datele de lansare a celor mai noi mecanisme de finantare precum si despre buna experienta pe care
Innovation Norway a avut‐o in tarile din Europa de Est in anii de cand finanteaza programe precum si
buna colaborare cu CSDR, promotorul acestui proiect. Dl Robert Hansen ‐ Seful Departamentului
Afaceri Europene LO a prezentat istoria sindicatului LO dar a facut si o prezentare a sistemului inca de
la inceput pentru a se putea face o diferenta a modalitatii de realizare si construire in timp a ceea ce
inseamna miscare sindicala, SSM in scoli dar si in alte tipuri de companii. Dl Bjørn Henriksen ‐ Vice
Presedinte SL a prezentat in amanunt sistemul sindical din inavatamant, modul in care functioneaza
sistemul de invatamant norvegian, masurile de SSM in scoli, bune practici – cum functioneaza
Comitetele SSM in scoli si ce documente si procedure sunt in vigoare.

Dupa ce au avut loc aceste intalniri s‐a organizat o masa rotunda cu tema “Sistemele de
educatie din Romania si Norvegia – organizare si operationalitate”. Atat reprezentantii gazdelor cat si
participantii la vizita de studiu au prezentat modul in care sistemele de educatie din care vin opereaza,
s‐a facut schimb de opinii, s‐au discutat diferentele dar si asemenarile dintre cele doua sisteme de
invatamant si s‐a pus accent pe exemplele ce pot fi bune practici pentru participanti.
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In ziua urmatoare, 04.09.2013, participantii au fost impartit in 4 grupuri si fiecare grup a mers
sa viziteze o scoala din Oslo astfel:
• Grupul 1 a visitat Liceul Ulsrud;
• Grupul 2 a vizitat Scoala Lysejordet;
• Grupul 3 a vizitat Scoala Slemdal;
• Grupul 4 a vizitat Scoala Kjelsås.
In toate aceste scoli si licee participantii au fost primiti de directorii scolilor, au discutat cu
profesorii si elevii, au intrat la orele ce se aflau in desfasurare, au vizitat scoala respectiva. Dupa acest
tur, directorii scolilor i‐au invitat pe musafiri in sala de intalniri pentru discutii ulterioare despre:
• Instrumente de lucru privind SSM în școala ‐ managementul școlar;
• Implicarea TU și a profesorilor;
• Bune practici ‐ cum functioneaza Comitetele SSM în scoli,
• Documente și proceduri, măsuri pentru a proteja elevii și profesorii.
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In ziua de 05.09.2013 participantii au fost impartiti in alte 3 grupuri si au mers sa viziteze alte
scoli din Oslo astfel:
• Grupul 1 au vizitat Scoala Vinderen;
• Grupul 2 au vizitat Liceul Etterstad;
• Grupul 3 au vizitat Liceul Stovner
Astfel, organizatorii s‐au asigurat ca toti participantii din cadrul vizitei de studiu au vazut un
liceu si o scoala generala pentru a avea o viziune complete asupra sistemului de invatamant la toate
nivelele de pregatire. In toate aceste scoli si licee participantii au fost primiti de directorii scolilor, au
discutat cu profesorii si elevii, au intrat la orele ce se aflau in desfasurare, au facut un tur al scolii
respective. Dupa acest tur, directorii scolilor i‐au invitat pe musafiri in sala de intalniri pentru discutii
ulterioare despre:
• Instrumente de lucru privind SSM în școala ‐ managementul școlar;
• Implicarea TU și a profesorilor;
• Bune practici ‐ cum functioneaza Comitetele SSM în scoli,
• Documente și proceduri, măsuri pentru a proteja elevii și profesorii.

Dupa‐amiaza a fost organizata la sediul SL o intalnire cu toti participantii ce a avut ca scop de a
se face schimb de informatii si concluzii dupa vizitele din ziua respectiva. Fiecare grup a prezentat
impresiile, concluziile si bunele practici ce au reiesit din vizita din ziua respective.
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Acolo unde au existat neclaritati, reprezentatii LO si SL au incercat sa raspunda la toate intrebarile si sa
explice toate spetele intalnite.
Ziua de 06.09.2013 s‐a desfasurat la sediul SL si LO unde a avut loc o masa rotunda in cadrul
careia s‐au dezbatut urmatoarele teme:
• Cele mai bune practici despre SSM in sistemul educational
• Rolul si pozitia sindicatelor privind implementarea masurilor de SSM
• Protectia sociala a membrilor de sindicat
 Securitate sociala
 Protectia familiei
 Sanatea si securitatea la locul de munca/ boli profesionale
 Politica sociala a sindicatelor
De asemenea, intalnirea s‐a terminat cu impresiile si lectiile invatate in aceasta vizita de studiu
de catre fiecare participant si cu concluziile vizitei de studiu spuse de catre D‐na Anne Finborud
Presedintele SL, Dl Simion Hancescu Presedinte FSLI, D‐na Gunnvor Sen Secretar National ales SL si de
catre Dl Hans Oyvind Nielsen Departamentul International LO.
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