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VIZITA DE STUDIU - INTRODUCERE
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.
Prima zi a vizitei de studiu a fost dedicate deplasarii de la Bucuresti la
DESFASURAREA VIZITEI DE STUDIU 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 - 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. 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.

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.

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. 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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