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Acest newsletter isi propune sa informeze asupra
progreselor inregistrate în cadrul proiectului
“Dezvoltarea structurilor de dialog social in sectorul
educatie”.
Este o forma de comunicare ce va aparea odata la trei
luni atat în format electronic cat şi printat.
http://www.formare‐fsli.ro/proiect/Norvegia/index.php

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUA
PREZENTARE GENERALA

Progamul de formare continua „Cultura sănătății și securității muncii” se adresează tuturor
persoanelor din unităţile de învăţământ din România şi este derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea
structurilor de dialog social în sectorul educație”, finanţat de Guvernul Norvegian prin Programul
Norvegian de Cooperare pentru România, ca parte a Acordului de Extindere a Spatiului Economic
European, în scopul sprijinirii creşterii economice si dezvoltării sustenabile si a consolidarii relatilor
bilaterale dintre România si Norvegia, implementat de Confederaţia Sindicatelor Democratice din
România (CSDR), în calitate de promotor al proiectului, împreună cu Confederaţia Norvegiană a
Sindicatelor ‐ Landsorganisasjonen i Norge (LO), Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.) şi
Sindicatul Lucratorilor din Şcoli din Norvegia ‐ Skolenes Lansforbund (SL), în calitate de parteneri,
bazându‐se pe cercetarea calitativă privind întărirea capacităţii de organizare şi funcţionare a
comitetelor de securitate şi sănătate în muncă, care a avut ca obiective: evaluarea activităţii
comitetelor de securitate și sănătate în muncă din România, respectiv oferirea de soluţii pentru
îmbunătăţirea activităţii comitetelor de securitate și sănătate în muncă din România.
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Progamul de formare continua „Cultura
sănătății și securității muncii” a fost
ACREDITAREA PROGRAMULUI DE
conceput ca un program modular realizat
FORMARE
prin stagii non‐disciplinare avand 80 ore –
20 credite si urmand a fi acreditat de
Ministerul Educaţiei Național. Grupul tinta al acestui program este constituit de personal didactic şi
didactic auxiliar din învăţământ (grupe de 25 de cursanţi) si are ca scop susţinerea procesului de
îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi formare profesională, prin crearea unui climat de
siguranţă a elevilor şi a personalului şcolii.
Obiective programului de formare sunt:
O.1: Utilizarea mecanismelor de creşterea securităţii şi siguranţei în incinta şcolii.
O.2: Realizarea procedurilor standard de protecţie a muncii .
O.3: Utilizarea paşilor corecţi în intervenţia în caz de accident de muncă sau de calamităţi.
O.4: Dezvoltarea competenţelor de administrare a instrumentelor specifice procedurii de asigurare a
sănătăţii şi securităţii muncii.
O.5: Identificarea situaţiei de risc de accident în viaţa şcolii
Pentru a fi acreditat de catre Ministerul Educaţiei Național, s‐a realizat un dosar de acreditare ce a fost
depus la Ministerul Educatiei.

In cadrul acestui program de formare se dezvolta urmatoarele competente:
¾ Competenţe generale:
• Formarea limbajului specific sănătăţii şi securităţii în muncă;
• Dezvoltarea competenţelor de lucru cu procedurile standard ale sistemului de sănătate şi
securitate în muncă.
¾ Competenţe specifice
• Identificare a situaţiilor cu risc pentru sănătatea şi securitatea în muncă;
• Utilizarea paşilor procedurali în caz de situaţii de urgenţă;
• Aplicarea prevederilor legislative privind sănătatea şi securitatea în muncă;
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•

Utilizarea mecansimelor de asigurare a unui climat sigur atât pentru personalul şcolii, cât
şi pentru elevi;
• Dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie;
• Utilizarea standardelor de calitate privind securitatea şi sănătatea în muncă.
Planul de invatamant propus spre aprobare pentru desfasurarea programului de formare este gandit
astfel incat sa acopere toate nevoile de formare iar fiecare sesiune a fost impartita astfel: 1/3 teorie si
2/3 aplicaţii şi evaluare continuă.
din care
Modul

Nr. total de
ore

Nr.ore teorie

Nr. ore aplicaţii
practice

Nr. ore evaluare
continuă

I. Legislaţia specifică sistemului de
sănătate şi securitate în muncă

16 ore

5 ore

9 ore

2 ore

II. Activitatea specifică derulată în
vederea asigurării sănătăţii şi securităţii
în muncă

16 ore

5 ore

9 ore

2 ore

III. Documentaţia specifică sistemului de
sănătate şi securitate în muncă

16 ore

5 ore

9 ore

2 ore

IV. Practică

26 ore

‐

26 ore

‐

Evaluare finală

6 ore

‐

‐

6 ore

Total

80 ore

15 ore

53 ore

12 ore

Desfăşurarea programului de formare a fost propusa pentru perioada ianuarie – iunie 2014 dupa cum
urmeaza:
Etapa I: ianuarie‐martie 2014;
• Modul I: 31 ianuarie‐02 februarie 2014/14‐16 februarie 2014 (16 ore);
• Modul II: 14‐16 februarie 2014/28 februarie‐2 martie 2014 (16 ore);
• Modul III: 28 februarie‐2 martie 2014/14‐16 martie 2014 (16 ore);
• Modul de practica: 3 ‐21 martie 2014/17 martie‐4 aprilie 2014 (26 ore);
• Modul IV‐evaluare finala: 22 martie/5 aprilie 2014 (6 ore).
Etapa II: aprilie‐mai 2014;
• Modul I: 25‐27 aprilie 2014 (16 ore);
• Modul II: : 09‐11 mai 2014 (16 ore);
• Modul III : 23‐25 mai 2014 (16 ore);
• Modul de practica: 26 mai‐13 iunie 2014 (26 ore);
• Modul IV‐evaluare finala: 14 iunie 2014 (6 ore).

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

Condiţiile de participare şi înscriere pentru doritori au fost stabilite de catre membrii echipei de
proiect pe baza cerintelor programului de formare dar si pe baza indicatorilor proiectului. Pentru a fi
eligibili toţi cei care doresc să se înscrie pentru programul de formare trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
• să fie cadru didactic sau personal didactic auxiliar, membru de sindicat afiliat la FSLI;
• să aibă responsabilități/implicare în SSM la nivelul unității de învățământ;
• să fi participat în ultimii 5 ani la programe de formare continuă în domeniul educaţional;
• să aibă cunoştinţe de utilizare a computerului;
• să aibă abilităţi de comunicare şi disponibilitate de timp pentru a participa la toate stagiile de
formare;
• să‐și asume angajamentul de a se implica pe termen mediu/lung în activitatea CSSM/SSM la
nivelul unității de învățământ din care provine.
Pentru înscriere, participanţii vor depune la sediul Centrului regional REGIOEDU, următoarele
documente:
9 Fişă de înscriere;
9 Scrisoare de motivaţie;
9 CV model EUROPASS;
9 Adeverință din partea organizaţiei sindicale reprezentative afiliate FSLI;
9 Adeverință din partea unităţii de învăţământ;
9 Portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea condiţiilor de participare
şi de susţinere a CV‐ului.

Titlul proiectului:
DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE DIALOG SOCIAL
ÎN SECTORUL EDUCAŢIE
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Manager de proiect – Presedinte Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant
Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012, Bucuresti
Telefon:004021.315.16.95; 004021.315.78.70
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