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Grupul consultativ de proiect ETUCE (Comitetul Sindical European pentru Învățământ) - EFEE
(Federația Europeană a Angajatorilor din Învățământ) dorește să mulțumească membrilor
delegației locale de studiu și tuturor persoanelor intervievate în Finlanda pentru timpul
acordat și ospitalitatea de care au dat dovadă.
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1. NOTE DE TEREN
Datele utilizate în acest raport se bazează în principal pe informațiile colectate în cadrul
reuniunilor și interviurilor de grup semi-structurate cu un număr total de 16 participanți cheie
care sunt angajatori și angajați din sectorul învățământului, precum și reprezentanți ai
organismelor guvernamentale și experți. Au avut loc întâlniri informative însoțite de prezentări
cu Sindicatul Profesorilor din Finlanda OAJ și cu Asociația Angajatorilor Finlandezi Independenți
din Învățământ (AFIEE); reprezentanții Angajatorilor din Administrația Locală KT nu au putut să
participe. De asemenea, au avut loc întâlniri cu un consilier de la Ministerul Educației și Culturii,
un inspector în domeniul securității din cadrul Agenției Regionale a Administrației de Stat (AVI)
și cu un specialist de la Centrul pentru Securitatea Ocupațională (TKK). În cele din urmă, au avut
loc interviuri individuale semi-structurate cu directori de școală și interviuri de grup semistructurate cu sindicaliști și profesori de la Liceul Kulosaari și Helsingin Suomalainen
Yhteiskoulu. Ambele școli sunt independente (fiind finanțate din fonduri publice și administrate
de o fundație) și sunt situate în Helsinki. Delegația de studiu a fost formată din doi reprezentanți
ai EFEE, patru ai ETUCE și un membru al echipei de cercetare (a se vedea anexa 1). Helsingin
Suomalainen Yhteiskoulu include ciclul primar, ciclul secundar inferior și ciclul secundar
superior (elevi cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani). În anul școlar curent sunt înscriși 1190 de
elevi (500 băieți și 690 fete), în principal din familii cu venituri peste medie, fiind angajate 78 de
cadre didactice (56 femei și 22 bărbați). Kulosaaren Yhteiskoulu,care oferă educație pentru
ciclul secundar inferior (gimnazial) și ciclul secundar superior (liceal), are în prezent 830 de elevi
(330 băieți și 500 fete), în principal din familii cu o situație socio-economică mixtă și 60 de cadre
didactice (42 femei și 18 bărbați).
În cele două instituții de învățământ, cercetătorul a efectuat interviuri de grup semi-structurate
și, la sfârșitul interviurilor, ceilalți membri ai delegației de studiu au putut adresa mai multe
întrebări în conformitate cu orientările convenite în cadrul reuniunilor grupului consultativ de
proiect (a se vedea anexa 2). Toate interviurile au avut loc într-un mod constructiv, într-un mediu
informal, care să permită realizarea obiectivelor studiului de caz, anume de obținere a unor
informații documentate privind bunele practici de prevenire a riscurilor psihosociale și
combaterea stresului legat de locul de muncă în școlile secundare.
Informațiile analizate au fost sub formă de înregistrări audio puse la dispoziție de către echipa
de filmare, precum și însemnări și discuții ale delegației de studiu. Persoanele intervievate au
pus la dispoziție date suplimentare, considerate drept documente relevante. Din motive de
protecție a datelor, numele celor intervievați nu sunt dezvăluite în raportul de față.

2. CONTEXTUL DE ȚARĂ
Sistemul de învățământ
Sistemul de învățământ finlandez urmărește să obțină echitate și coerență în rezultate. Educația
de bază cuprinde nouă ani de studii, pentru elevii cu vârste de 7-16 ani, în școli cuprinzătoare,
incluzând ceea ce în alte țări este cunoscut drept învățământ gimnazial. Tinerii care au absolvit
învățământul obligatoriu pot opta pentru un an suplimentar de educație de bază. Această
educație voluntară este destinată să ajute și să încurajeze tinerii să își continue studiile la nivel
de învățământ liceal
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(http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/liit
teet/finnish_education.pdf).
Învățământul liceal oferă educație generală pentru elevii cu vârste de aproximativ 16-19 ani.
Acesta este finanțat din surse publice și asigurat de autorități locale, consorții municipale sau
organizații independente autorizate de Ministerul Educației și Culturii. Majoritatea liceelor din
Finlanda sunt administrate de către consorții municipale locale.
Învățământul liceal general se bazează pe cursuri în clase fără durată specificată. În mod normal,
finalizarea cursurilor durează 3 ani, dar studiile pot fi efectuate pe parcursul a doi, trei sau patru
ani. Învățământul liceal se încheie cu un examen de admitere desfășurat la nivel național, care
dă dreptul elevilor să-și continue studiile în universități, politehnici sau instituții vocaționale.
Câteva licee sunt specializate într-un anumit subiect sau asigură pregătirea elevilor pentru
Bacalaureatul Internațional.

Condiții de lucru
În 2013, în sectorul educațional lucrau în jur de 175.000 de angajați (dintre care două treimi erau
femei). Marea majoritate a angajaților din sectorul învățământului (două treimi) lucrează în
sectorul administrației publice locale. „Succesul finlandez” în educație (de exemplu, așa cum
este reflectat de rezultatele PISA) poate fi văzut ca un rezultat al unei combinații de politici care
asigură egalitatea de șanse, cu un sistem flexibil capabil să se adapteze la nevoile elevilor, alături
de recrutarea și păstrarea cadrelor didactice competente (profesioniști foarte bine pregătiți,
selectați printr-un proces extrem de competitiv - doar 8% dintre cei care doresc să urmeze studii
de învățământ ajung de fapt să studieze pentru o astfel de carieră la universitate), cărora li se
oferă sprijin adecvat și condiții bune de lucru – clasele au dimensiuni mici, iar profesorii au un
cuvânt de spus în luarea deciziilor școlare și un nivel ridicat de autonomie profesională. Acești
factori conduc la o stabilitate relativă în forța de muncă a cadrelor didactice și la succesul
procesului de predare. Raportul dintre numărul profesorilor și cel al elevilor este de 8,92 elevi la
un cadru didactic cu normă întreagă din învățământul gimnazial și de 16,06 elevi la un cadru
didactic cu normă întreagă în învățământul liceal. Pe ansamblu, salariile medii lunare brute ale
profesorilor sunt în jur de 3.800 de euro. Salariile se bazează pe contracte colective și depind de
nivelul de predare, numărul de lecții predate și materia specifică (salariile sunt diferite pentru
materiile din profilul real, profilul uman sau sport); de asemenea, sunt permise contracte
individuale. În 2014, timpul net de predare a fost 589 de ore în învățământul gimnazial și,
respectiv, 447 de ore în învățământul liceal. Acesta reprezintă cel mai mic număr de ore de
predare pe săptămână din țările OCDE și echivalează, în medie, cu 19 ore de predare pe
săptămână. Proporția celor cu contracte de muncă pe durată determinată a rămas în jur de 10%
și situația este mai frecventă în rândul femeilor tinere. În sfârșit, este important să se precizeze
că profesorii au posibilitatea de a lua un an sabatic după 16 de ani de muncă.

Sănătatea și securitatea la locul de muncă
Sistemul SSM finlandez este alcătuit din legislație specifică (peste 100 reglementări), mecanisme
de politică, coordonare, colaborări, standarde, mijloace, instrumente și statistici. Abordarea
legislativă combină atât abordări privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, dar și cele
legate de siguranța elevilor. Astfel toți cei care participă la procesul de educație (profesori și
elevi) au dreptul la un mediu de lucru și învățare sănătos și sigur. În acest context, „securitatea”
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cuprinde mediul psihosocial și dreptul de a obține sprijin atunci când este nevoie. Politicile-cheie
sunt negociate între guvern, angajatori și sindicate. Agenția Regională a Administrației de Stat
(AVI) răspunde de supravegherea și conducerea regională a politicilor de securitate și sănătate
la locul de muncă. Activitățile AVI sunt orientate spre maximizarea impactului societal și, pe
lângă supravegherea respectării normelor de securitate și sănătate, AVI oferă instrucțiuni,
consiliere și formare în domeniul securității și sănătății la locul de muncă, în strânsă colaborare
cu organizațiile patronale și ale angajaților. Partenerii sociali finlandezi gestionează în comun
Centrul pentru Securitatea Ocupațională (TTK), care oferă instruire, informații, materiale și
servicii de dezvoltare, administrând și menținând un registru al personalului care se ocupă de
securitatea la locul de muncă.

Dialogul social
Dialogul social în învățământ este bine dezvoltat în Finlanda și obișnuit în problemele de
sănătate și securitate la locul de muncă, principalii parteneri fiind OAJ, AFIEE și KT (Angajatorii
din Administrația Locală). Proporția cadrelor didactice care fac parte din sindicatele profesorilor
este de 95%. În cursul anului trecut, activitatea cu cel mai mare succes a sindicatelor profesorilor
și organizațiilor angajatorilor a fost un proiect privind oprirea violenței în școli și grădinițe (în
Finlanda s-a acordat o maximă prioritate opririi violenței în școli), care s-a concentrat pe
elaborarea unor formulare de raportare și procesarea incidentelor violente la locul de muncă.

3. FACTORI DE STRES
Toate persoanele intervievate au fost de acord că, în Finlanda, educației i-a fost acordată
prioritate timp de mulți ani și că nevoile elevilor și condițiile de muncă ale profesorilor au fost
probleme esențiale. În acest context, principalele surse de stres sunt identificate în domeniul
volumului de muncă și cerințelor, cu referire la cerințele cantitative (numărul de sarcini și
timpul de îndeplinire a acestora), emoționale (interacțiunea cu elevii, părinții și colegii) și
cognitive (referitoare la cunoștințe și decizii). Totuși, trebuie subliniat faptul că toate persoanele
intervievate au fost de acord că profesorii au de obicei suficiente resurse și sprijin pentru a face
față acestor cerințe și că, de asemenea, dețin un nivel ridicat de influență asupra propriului lor
loc de muncă, inclusiv o oarecare autonomie în organizarea timpului de lucru. Acest lucru se
datorează în principal concepției potrivit căreia școala este o „organizație cu ierarhie orizontală”,
în care cadrele didactice au numeroase oportunități de dezvoltare a abilităților. În acest context,
cerințele cognitive contribuie la un mediu de muncă activ, sănătos (activitate caracterizată de
solicitări ridicate și control ridicat) și nu la presiune mare (solicitări ridicate cu un control redus)
sau la condiții nesănătoase.
Pe lângă cerințele ridicate, sistemul de salarizare poate adăuga presiuni asupra cadrelor
didactice, dacă acestea sunt recrutate pentru a preda mai puține ore sau materii mai slab plătite.
În sfârșit, creșterea timpului de navetă de la domiciliu la locul de muncă și invers este văzut ca
un factor de stres, în contextul în care școlile mici sunt închise și apoi grupate în instituții de
învățământ mai mari.

Surse
Volumul de muncă și cerințele ridicate menționate mai sus au următoarele surse:
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Părinți foarte exigenți și elevi foarte motivați care au așteptări mari atât de la profesorii
lor cât și de la directorul școlii.



Cerințe de comunicare în creștere ale părinților foarte participativi, inclusiv folosirea
de e-mail-uri și sisteme online ușor de utilizat care adaugă sarcini la activitatea de zi cu
zi a cadrelor didactice, forțându-le pe acestea să lucreze ore suplimentare.



Cerințele pe care profesorii foarte implicați și le impun (profesorii doresc să
îndeplinească cele mai înalte standarde și fac tot posibilul pentru aceasta) ar putea duce
la un exces de implicare.



Cerințele pentru munca în echipă și nevoile de cooperare în creștere (deși acest lucru
poate fi considerat ca legat atât de cerințe cât și de resurse). Munca în echipă cu colegii
adaugă nevoia de competențe profesionale și sociale specifice, ceea ce, în anumite
cazuri, impune un timp de lucru suplimentar.



Cerințele extra-curriculare, cum ar fi vizite sau excursii, având drept consecință
pierderea de ore de predare, pe care profesorii ar putea dori să le compenseze, și
activități cu colegii și personalul școlii, organizate de către școală (de exemplu, activități
cu familiile) care pot cauza stări conflictuale în familie și în viața lor socială.



Presiunea de a se adapta la schimbări și inovații - adică la noile evoluții și actualizări din
curriculum.

4. BUNE PRACTICI LA NIVEL NAȚIONAL ȘI DE ȘCOALĂ
La nivel national
“Siguranța într-un mediu de învățare”
În Finlanda, legislația impune ca profesorii și elevii să se bucure de un mediu de învățare
caracterizat de siguranță. Acest lucru trebuie să fie încorporat în planuri de acțiune ale școlilor
în legătură cu planurile de învățământ și să includă măsuri de protecție și promovarea sănătății,
precum și de prevenirea agresiunii și violenței. Astfel se pun în acord cerințele legale conținute
în reglementările privind sănătatea și securitatea la locul de muncă (SSM) și Legea privind
bunăstarea elevilor/studenților. În consecință, toți furnizorii de educație vor trebui să elaboreze
planuri de acțiune. lnspectoratul de Muncă și agențiile de stat ajută școlile și agenții sociali să
meargă dincolo de simpla aplicare a cerințelor legale, facilitând un nivel ridicat de evaluare și
sprijin - de exemplu utilizarea investigației Valmeri în interiorul companiei, acesta fiind un
instrument de verificare ușor de utilizat pentru măsurarea condițiilor de muncă, care pune
accent pe aspectul psihosocial al volumului de lucru. Pe de-o parte, în cadrul activităților lor
autonome, partenerii sociali contribuie împreună la buna informare și instruire a angajaților,
angajatorilor și reprezentanților acestora prin activitățile Centrului pentru Securitatea
Ocupațională (TTK). Exemple de astfel de activități includ „Well Being at Work Card (Cardul
bunăstării la locul de muncă)”, un program de formare în masă, precum și proiectul „Oprirea
violenței în școli și grădinițe”. Pe de altă parte, primăriile încurajează organizațiile și lucrătorii să
ofere vizibilitate progresului în organizarea muncii și să-și facă inovațiile cunoscute în scopul de
a îmbunătăți viața profesională, prin programe cum ar fi Kunteko (http://kunteko.fi/), în care
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accentul se pune pe inovație și productivitate, clădind încrederea și cooperarea, menținând o
forță de muncă competentă, îmbunătățind sănătatea la locul de muncă și condițiile de muncă.

La nivelul școlii
Conceptele de „încredere” (atât pe verticală cât și pe orizontală), „lucru în echipă” și „cooperare”
au apărut spontan în interviurile cu directorii, profesorii și reprezentanții lucrătorilor în școli.
Acest lucru reflectă internalizarea obiectivului strategic național în conformitate cu care bunele
condiții de muncă fac casă bună cu calitatea educației. Principalele caracteristici ale bunelor
practici observate la școli sunt următoarele:
Școlile au implementat un model de conducere bazat pe colaborare, colegial și cooperant care
angrenează directori, administratori, profesori, personal de sprijin în învățământ și întreaga
comunitate pedagogică. Acest lucru este considerat a fi cea mai eficientă formă de conducere în
instituțiile de învățământ. În ceea ce privește prevenirea riscurilor psihosociale, acest model
încurajează influența și încrederea pe orizontală (între colegi) și încrederea pe verticală (în relația
directori - profesori, în sens ascendent și descendent). Aceasta presupune o ierarhie orizontală
cu o bună comunicare și ocazii de exprimare a punctelor de vedere, fapt ce înlesnește detectarea
oricărei probleme și conduce la acorduri privind soluția posibilă a acesteia. Astfel de organizații
oferă profesorilor prilejul să facă schimb de cunoștințe, să-și îmbunătățească aptitudinile
profesionale și să obțină sprijin din partea colegilor și a directorilor de școli, atunci când este
necesar, ceea ce contribuie la edificarea unui mediu de lucru psihosocial caracterizat de respect,
încredere, cooperare, alături de un nivel ridicat de autonomie și dezvoltare a competențelor
profesionale pentru cadrele didactice.
Integrarea prevenirii riscurilor psihosociale ca o problemă normală de zi cu zi în școală.
Împreună cu acest model de conducere și cu școli care depășesc cerințele legale în domeniul
SSM (de exemplu, reuniuni ale comisiilor SSM, evaluarea obligatorie a riscurilor, acțiuni
preventive și așa mai departe), abordarea sănătății la locul de muncă se concentrează pe
procese și soluții, mai degrabă decât pe control și probleme.
Crearea posibilității de gestionare a cerințelor de la locul de muncă. Distribuirea atribuțiilor
legate de procesul de conducere face profesorii mai responsabili pentru activitatea lor, care
altfel ar putea deveni prea dificilă pentru aceștia. De aceea, este important să se păstreze
cerințele de lucru la un nivel posibil de gestionat și să se îmbunătățească resursele. Diverse
soluții susțin aceste obiective:
Ședințe pe obiecte de studiu, în care profesorii care predau aceeași materie comentează cu
privire la metodele și instrumentele pe care le utilizează și fac schimb de materiale.
Interacțiunea regulată, dar informală, între colegi, în spațiile comune în care profesorii se
întâlnesc pentru a pregăti lecții, pentru a vorbi cu ceilalți sau doar pentru a se relaxa.
Implementarea protocoalelor privind tehnologia informațiilor și a comunicațiilor și a celor legate
de corespondența electronică, în care să se stabilească o oră după care nu mai este nevoie să se
răspundă la e-mail-uri în aceeași zi, răspunsurile putând fi trimise a doua zi, sau că nu este
necesar să se răspundă în week-end.

8

Proiect de cercetare privind inițiativele comune de prevenire a stresului
Parteneri sociali care promovează locuri de muncă decente în sectorul învățământului pentru o viață de lucru mai sănătoasă
Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Numărul Acordului de finanțare: VS/2015/0030.

5. CONCLUZII
În sistemul de învățământ secundar din Finlanda, o politică bine definită de prevenirea riscurilor
psihosociale este integrată în politicile naționale legate de sănătatea ocupațională și de
învățământ, bazându-se pe drepturile profesorilor și studenților de a se bucura de un mediu de
învățare sigur. În consecință, agențiile de stat și partenerii sociali cooperează în vederea punerii
în aplicare a acestor obiective generale la nivel de școală.
În ceea ce privește factorii de stres la locul de muncă, principalele probleme sunt considerate
exigențe specifice profesiei. Principalele surse sunt părinții foarte exigenți și elevii foarte
motivați, care pun în dificultate profesorii. În afară de aceasta, profesorii au un nivel ridicat de
implicare și așteptări mari de la ei înșiși. Alte solicitări provin din necesitatea de adaptare la
schimbările din planurile de învățământ, creșterea timpului de navetă, precum și activități extracurriculare, cu colegii și personalul școlii, organizate de către școală, care pot cauza, de
asemenea, stări conflictuale în familie și în viața lor socială. În cele din urmă, salariile variază nu
numai în funcție de numărul de lecții, dar și de materia specifică predată de profesori.
Modelul de conducere bazat pe colaborare, colegialitate și cooperare nu este special conceput
pentru a face față riscurilor psihosociale, dar implică formarea de organizații orizontale cu o
bună comunicare, un nivel ridicat de implicare a cadrelor didactice, încredere și cooperare, care
facilitează gestionarea riscurilor psihosociale.
Odată cu aceasta, prevenirea riscurilor psihosociale este integrată ca o problemă de zi cu zi în
școli și depășește cerințele legale în domeniul SSM, concentrându-se asupra proceselor și
soluțiilor, mai degrabă decât pe control și probleme.
În școlile studiate, câteva dintre exemplele de inițiative pentru a face cerințele posibil de
gestionat și pentru îmbunătățirea resurselor necesare îndeplinirii acestora sunt: ședințe pe
obiecte de studiu, în care profesorii care predau aceeași materie își împărtășesc experiențele;
interacțiunea informală între colegi, în spațiile comune în care profesorii se întâlnesc pentru a
pregăti lecții, pentru a vorbi cu alți colegi sau doar ca să se relaxeze; și stabilirea normelor de
răspuns la e-mail-uri, pentru evitarea orelor de lucru excesive în afara programului de școală.
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Proiect de cercetare privind inițiativele comune de prevenire a stresului
Parteneri sociali care promovează locuri de muncă decente în sectorul învățământului pentru o viață de lucru mai sănătoasă
Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Numărul Acordului de finanțare: VS/2015/0030.
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Anexă 2: Studiu de caz în Finlanda
Case study in Finland: Agenda, key actors and informants
DAY
28.09.
2015

29.09
2015

HOUR
9:00 – 10:00

ACTIVITY
Welcome to Finland
AFIEE, short presentation

10:00 –12:15

Description of the Education System in Finland
- Information on the education workforce and working conditions in the country, specific on secondary
schools
- Information on labour relations
Promoting well-being and safety in Finnish schools

13:10 – 16:30

Occupational Safety and Health Administration
- The framework of OSH by the Finnish law (obligations, rights and responsibilities)
- Addressing psychosocial risks prevention and combating work-related stress
- A key objective is promoting and maintaining the employees´ ability to work and preventing workrelated health hazards and adverse effects.
-How is prevention organised in the Education sector?
Case Study Kulosaaren yhteiskoulu, Kulosaari secondary school

9:30 – 12:00

- OSH at the school with a specific focus on addressing psychosocial risks prevention and combating
work-related stress
Towards Better work -Tools for improving wellbeing and productivity at work

13:00 – 16:30

Co-operation between social partners in Finland
- Stopping violence in schools and kindergartens (Developing forms for reporting and processing violent
incidents , practical example in supporting well-being at work)
Kunteko 2020, Programme for improving working life in Finnish local government
SYK Suomalainen yhteiskoulu
- OSH at the school with a specific focus on addressing psychosocial risks prevention and combating
work-related stress
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