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Membrii Grupului consultativ al proiectului derulat de ETUCE (Comitetul Sindical European 
pentru Educaţie) şi EFEE (Federația Europeană a Angajatorilor din Educaţie) dorește să 

mulțumească membrilor delegației locale de studiu și tuturor persoanelor intervievate în 
Belgia pentru timpul acordat și ospitalitatea de care au dat dovadă.  
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1. NOTE DE TEREN  

Informațiile utilizate în acest raport se bazează în principal pe interviuri de grup semi-
structurate și întâlniri cu 25 de participanți. Pe de-o parte, delegația de studiu s-a întâlnit cu 
reprezentanți ai celor mai importante organizații ale angajatorilor la nivel comunitar și anume 
SEGEC (Secretariatul General pentru Educație Catolică, comunitatea vorbitorilor de franceză și 
germană), KOV (Educația Catolică în Flandra) și GO! (Educarea Comunității Flamande), pe de 
altă parte, s-a întâlnit cu un reprezentant sindical din partea CSC- Enseignement (Confederația 
Sindicatelor Creștine, comunitatea vorbitorilor de franceză). În plus, delegația de studiu s-a 
întâlnit cu directori de școli, profesori, profesioniști SSM și  cu un sindicalist din partea 
Institutului Saint Joseph (denumit în continuare ISJ) și cu unul din partea Vrij Technisch 
Instituut (denumit în continuare VTI). Ambele sunt școli gimnaziale si liceale (elevi cu vârste 
cuprinse între 12 și 18 ani), finanțate din fonduri publice, dar conduse de organisme de 
organizare catolice, private. ISJ oferă învățământ de profil general, tehnic și vocațional, fiind 
situat în Ciney (comunitate a vorbitorilor de franceză). Are 1667 elevi din medii socio-
economice mixte (931 băieți și 736 fete) și 184 de cadre didactice (73 femei și 69 bărbați), 42 
fiind angajați cu o fracțiune de normă. VTI oferă învățământ de profil tehnic, vocațional și 
vocațional la fără frecvență, fiind localizat în Aalst (comunitatea flamandă). Are 1462 elevi din 
medii socio-economice mixte (1319 băieți și 143 fete) și 292 de cadre didactice (116 femei și 
176 bărbați), 70 fiind angajați cu o fracțiune de normă.  

Delegația de studiu a inclus doi reprezentanți ai EFEE și patru ai ETUCE astfel: câte un 
reprezentant al fiecărei organizații la nivel european, reprezentanți ai organizațiilor la nivel 
național (Belgia, Marea Britanie și Germania), precum și un membru al echipei de cercetare. 

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. Toate interviurile au avut loc 
într-un mod constructiv, într-un mediu relaxat, care a contribuit la realizarea obiectivelor 
studiului de caz, adică obținerea de informații privind contextul de țară și obținerea unor 
informații documentate privind bunele practici în prevenirea riscurilor psihosociale și 
combaterea stresului legat de locul de muncă în școlile secundare.  

Toate aceste informații au fost analizate pe baza înregistrărilor audio puse la dispoziție de 
către echipa de filmare, a notelor și discuțiilor delegației de studiu. Persoanele intervievate au 
pus la dispoziție informații secundare, considerate drept documente relevante.  

Din motive de protecție a datelor, numele celor intervievați nu sunt publice în raportul de față. 

2. CONTEXTUL DE ȚARĂ  

Sistemul de învăţământ preuniveristar 

Belgia este stat federal din 1989, atunci când educația a fost transferată la cele trei comunități 
(entități pe bază de limbă), pe de o parte la Communauté Française (comunitatea vorbitorilor 
de limba franceză), iar pe de altă parte, la Vlaamse Gemeenschap (flamandă) și la comunitatea 
vorbitorilor de limba germană. 
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În toate cele trei comunități, învățământul este obligatoriu de la 6 la 18 ani; acoperind 
învățământul primar (până la vârsta de 12 ani) și secundar (de la 12 la 18 ani). Educația 
secundară cuprinde patru profiluri de învățământ (general, tehnic, vocațional și vocațional la 
fără frecvență), școlile putând oferi unul dintre ele sau o combinație a acestora. Cuprinde trei 
niveluri: observare (anii I și al II-lea - elevii sunt testați la sfârșitul celui de-al doilea an); 
orientare (anii al III-lea și al IV-lea) și determinare (anii al V-lea și al VI-lea - elevii trebuie să 
treacă un examen pentru obținerea diplomei de absolvire a învățământului secundar, care este 
obligatorie pentru admiterea la colegiu sau la facultate sau pentru obținerea certificatului de 
calificare).  

70% dintre școlile flamande și 65% dintre cele franceze sunt finanțate din fonduri publice și 
conduse de instituții catolice private. Celelalte 20% - 35% sunt școli finanțate din fonduri 
publice și sunt conduse fie la nivel municipal sau provincial. Școlile cu finanțare complet privată 
reprezintă o minoritate.  

Condiții de lucru  

Există 42.283 de angajați în învățământul preuniversitar din comunitatea vorbitorilor de limba 
franceză și 67.973 în cea flamandă, 63% fiind femei, aproximativ 80% fiind cadre didactice și 
52% dintre aceștia având vârste între 30 și 49 de ani. 

Majoritatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar au posturi de titulari (75% 
dintre cadrele didactice din comunitatea flamandă și 68% din comunitatea vorbitorilor de 
franceză), dar posturile titulare sunt o minoritate în rândul cadrelor didactice cu vârsta sub 29 
de ani (aproximativ 18%). Profesorii pot ocupa posturi temporare cu contracte de muncă pe 
durată determinată timp de mai mulți ani (până la 10 ani sau mai mult), lucrând câteva zile în 
multe școli în cursul anului, lucrând într-o școală doar pentru o parte a anului sau lucrând în 
mai multe școli în același timp în cursul aceluiași an. Această situație se poate schimba după 
minimum trei ani de experiență în aceeași școală sau în același grup școlar, când trebuie să le 
fie oferită o poziție de titular.  

Anul școlar se desfășoară din septembrie până în iunie (37 de săptămâni pe an), 5 zile pe 
săptămână, cursurile începând cel mai devreme la ora 8 și terminându-se cel mai târziu la ora 
17. Aceasta înseamnă 174 de zile de predare în comunitatea flamandă și 182 în cea a 
vorbitorilor de limba franceză. În plus, cadrele didactice trebuie să pregătească lecții, să 
evalueze activitatea elevilor și să ia parte la ședințele profesorilor în care este evaluat 
progresul elevilor, să participe la întâlniri specializate pe domenii (materii) de predare și să 
realizeze multe alte sarcini legate de școală. 

Salariile sunt legate de calificări (cu cât calificarea este mai mare, cu atât mai mari sunt salariile 
de pornire), deoarece nivelul de masterat nu este necesar pentru a lucra ca profesor în 
învățământul preuniversitar. Salariile anuale medii ale cadrelor didactice (inclusiv sporuri și 
indemnizații) se ridică la 42.683 EUR în învățământul secundar inferior și 55.293 EUR în 
învățământul secundar superior în comunitatea flamandă și la 40.161 EUR și respectiv 49.757 
EUR în comunitatea vorbitorilor de limba franceză (Tabelul D3.4, Educația dintr-o privire, 
OCDE, 2014). În plus, și vechimea implică variații. De exemplu, salariile profesorilor diferă de la 
aproximativ 29.765 EUR la începutul carierei, la 51.576 EUR în partea de sus a grilei pentru 
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profesorii din învățământul secundar inferior din comunitatea flamandă. În orice caz, aceste 
salarii depășesc media EU21. 

Sănătatea și securitatea la locul de muncă  

Directiva Europeană 89/39/CEE a fost transpusă în Belgia prin Legea federală din 4 august 1996 
privind bunăstarea angajaților la locul de muncă. Un Decret Regal specific se referă la 
prevenirea riscurilor psihosociale la locul de muncă încă din 2007. Atât Legea cât și Decretul se 
aplică tuturor angajaților și companiilor, din toate sectoarele, inclusiv în învățământ. 

Decretul a fost actualizat în 2014 și consolidează și extinde definițiile anterioare ale riscurilor 
psihosociale la locul de muncă. Acestea sunt definite ca probabilitatea ca unul sau mai mulți 
angajați să fie în pericol sau expuși unor caracteristici ale mediului de lucru sau unui 
comportament asupra căruia angajatorul are un anumit control, și care creează un pericol 
obiectiv. Printre acestea se numără: riscurile psihologice (cum ar fi anxietatea, depresia, 
epuizarea, sentimentele suicidale sau tulburările de stres post-traumatic) și/sau afecțiunile de 
natură fizică (probleme cu somnul, hipertensiune, palpitații, probleme gastrointestinale etc.); 
caracteristicile de organizare a muncii (stilul de management, proceduri, structura, alocarea 
sarcinilor); aspectele legate de conținutul muncii (natura muncii, complexitatea, dificultatea și 
variația sarcinilor, încărcătura emoțională și mentală a muncii); relațiile interpersonale la locul 
de muncă (comunicare, relațiile intergrup) sau alte condiții de muncă (proceduri de evaluare, 
managementul carierei, tipuri de contracte, planuri de formare etc.). Prin urmare, Decretul se 
referă la elemente asupra cărora angajatorul are un impact, adică factori care pot contribui la 
apariția expunerii la riscuri psihosociale. 

Printre părțile interesate în prevenirea riscurilor psihosociale legea include angajatorul, ca 
având responsabilitatea principală, dar și cadre de conducere cu responsabilități directe, 
comisia de sănătate și securitate în muncă, experți tehnici în prevenirea riscurilor psihosociale 
și o persoană de încredere (personne de confiance) pentru cazurile de hărțuire sexuală, 
violență și hărțuire psihologică la locul de muncă. Decretul pune un accent deosebit pe 
prevenirea bazată pe evaluarea riscurilor; în acest scop au fost evidențiate mai multe 
proceduri. De exemplu, se prevede că un cadru de conducere cu responsabilități directe sau 
cel puțin o treime din reprezentanții angajaților din cadrul comisiilor de securitate și sănătate 
în muncă pot solicita o analiză de risc. În acest caz, angajatorii trebuie să procedeze la o analiză 
de risc preliminară, cu participarea angajaților și a consilierului de prevenire. Această analiză 
trebuie să conducă la definirea măsurilor care schimbă condițiile de muncă, măsuri care 
trebuie să fie planificate și comunicate. Apoi, o dată pe an, părțile interesate implicate în 
prevenirea riscurilor la locul de muncă evaluează analiza de risc, precum și măsurile luate 
pentru combaterea expunerilor  
(http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions). 

Dialogul social  

Pentru a se urmări punerea în aplicare a Decretului Regal din 2014, partenerii sociali din 
comunitatea flamandă și cea a vorbitorilor de limba franceză au început elaborarea de 
instrumente de sprijin pentru membrii acestora. Totuși, evoluțiile sunt încă într-o fază 
preliminară. 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions
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În comunitatea flamandă, dialogul social este în curs de dezvoltare. De pildă, la standardele de 
muncă pentru școlile catolice a fost adăugată o nouă anexă, în scopul de a se conforma noilor 
obligații privind riscurile psihosociale. Aceasta a fost negociată între Educația Catolică în 
Flandra și sindicatele din sectorul educațional. În plus, a fost creat un grup de lucru ad-hoc 
privind riscurile psihosociale pentru a adapta „Pactul privind bunăstarea” (adaptarea legislației 
SSM în sectorul învățământului). Acest grup de lucru reunește reprezentanți ai tuturor 
organizațiilor umbrelă din învățământ (organizații patronale), ai învățământului superior, 
experți externi, reprezentanți sindicali, ai guvernului flamand (ministrul Educației) și ai statului 
federal (Departamentul forței de muncă, al muncii, dialogului social și Inspecției Muncii). 
Scopul acestui grup de lucru este de a găsi modalități pentru a îmbunătăți politicile de 
prevenţie ale furnizorilor de educație, în vederea combaterii riscurilor psihosociale. 

În comunitatea vorbitorilor de limba franceză, principalele probleme ale dialogului social se 
referă la serviciile externe de prevenire și protecție. 

3. FACTORI DE STRES 

Intervievații au fost de acord să vorbească în principal despre fluctuația ridicată a profesorilor 
debutanți, care este considerată a fi o problemă importantă în școlile secundare belgiene. 
Astfel, în 2011, în comunitatea vorbitorilor de limba franceză, mai mult de 40% dintre nou-
veniți au părăsit învățământul secundar în primii cinci ani, mai mult de jumătate dintre aceștia 
în primul an http://www.enseignement.be/index.php?page=27524. În comunitatea flamandă, 
rata abandonului a fost de 35%, în 2006, când problema a început să îi preocupe 
http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/personeel/files/AMR_2013.pdf. Acest fenomen a fost 
mai mult sau mai puțin legat în mod explicit de stresul de la locul de muncă și de lipsa de 
prevenire a riscurilor psihosociale. 

Surse 

Persoanele intervievate au invocat o serie de motive pentru fluctuația mare a cadrelor 
didactice debutante în această profesie:  

 Condițiile de recrutare  
Printre altele, nou-veniții pot rămâne în posturi temporare cu contracte pe durată determinată 
timp de mai mulți ani (de la 1 până la 10 ani sau mai mult), lucrând câteva zile în multe școli în 
cursul anului, lucrând într-o școală doar pentru o parte a anului sau lucrând în mai multe școli, 
în același timp, în cursul aceluiași an. 
 

 Volumul de muncă 
Deși debutanții au aceeași sarcină de predare ca și ceilalți profesori, volumul de muncă efectiv 
al acestora este mai mare, deoarece trebuie să își creeze propria programă pentru fiecare 
materie și grup la care predau. 
 

 Decalajul între formarea profesorilor și practica pedagogică 
Profesorii nou angajați fac față cu greu solicitărilor cu privire la managementul clasei, 
evaluarea elevilor sau ședințele cu părinții, deoarece există un decalaj între ceea ce li se predă 
la facultate sau la colegiu și realitatea din școli ori pentru că nu au beneficiat de nicio pregătire 

http://www.enseignement.be/index.php?page=27524
http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/personeel/files/AMR_2013.pdf
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pedagogică, deoarece unele cadre didactice provin direct din mediul profesional, mai ales cei 
din domeniile de învățământ vocațional și tehnic. 

Una peste alta, aceste aspecte ar putea duce la expuneri periculoase ale profesorilor la riscuri 
psihosociale. De pildă, insecuritatea privind locul de muncă sau condițiile de muncă (de 
exemplu, riscul de concediere, incertitudinea de a fi sau a nu reangajat în caz de concediere, 
schimbările legate de salariu sau orele de lucru, realocarea ocazională a materiilor predate sau 
a școlilor etc.); lipsa sprijinului social (de exemplu, izolarea, lipsa de asistență și feedback de la 
colegi și directori din cauza realocării permanente între școli); lipsa de recunoaștere (de 
exemplu, neaprecierea activității, nerespectarea muncii sau lipsa unui tratament echitabil); 
solicitări de natură cantitativă (de exemplu, când profesorii nu au timp suficient pentru a-și 
finaliza sarcinile de lucru în timpul orelor de program oficiale, atunci când trebuie să lucreze 
rapid); solicitări emoționale (de exemplu, atunci când locul de muncă pune profesorii în situații 
care îi afectează emoțional, când solicitările de muncă sunt legate de problemele personale ale 
altora sau când trebuie să își ascundă sentimentele sau opiniile); sau conflicte între activitatea 
profesională și viața de familie (de exemplu: atunci când activitatea profesională ia atât de 
mult din timpul și energia profesorilor, încât are un impact negativ asupra familiei sale, atunci 
când trebuie să predea și să se ocupe de familie în același timp). 

4. BUNE PRACTICI  

Partenerii sociali, profesorii, directorii de școală sau reprezentanții angajaților nu se ocupă în 
mod oficial de fluctuația ridicată a profesorilor debutanți, de sursele și soluțiile acestei 
probleme sub umbrela prevenirii riscurilor profesionale. Cu toate acestea, aspectele legate de 
prevenirea riscurilor psihosociale în ceea ce privește fluctuația ridicată sunt integrate în 
procesele de management general din multe școli și în dialogul social al comunităților.  

La nivel de comunitate 

La nivel de comunitate, accentul pentru reducerea fluctuației ridicate a cadrelor didactice 
debutante se pune pe decalajul dintre educația profesorilor și practica pedagogică. Condițiile 
de recrutare sau volumul de muncă nu sunt discutate ca o modalitate de a reduce rata mare a 
abandonului timpuriu.  

În ceea ce privește comunitatea vorbitorilor de franceză, în 2010, Guvernul Federației Valonia-
Bruxelles a oferit cursuri de instruire pentru îndrumarea și consilierea debutanților, după 
negocieri la nivel de sector cu reprezentanții sindicatelor și organismelor de organizare 
(organizații patronale). În 2014, în Declarația politicii comunitare 2014-2019 „A fi federal 
pentru a reuși”, a fost anunțată formalizarea dezvoltării profesionale a profesorilor debutanți și 
a devenit un „aspect necesar” în Decretul adoptat în octombrie 2015. De exemplu, Decretul 
impune, ca o îmbunătățire a aranjamentelor de întâmpinare, desemnarea unui îndrumător 
pentru profesorii debutanți. În plus, plănuitul Acord pentru Excelență în Procesele de 
Învățământ susține această nouă abordare. De exemplu, prin elaborarea de instrumente cum 
ar fi „Accueillir les enseignants débutants (Bun venit profesorilor debutanți)”, pe baza 
schimbului de bune practici, împreună cu activități de colaborare, care rezultă în schimburi de 
experiență între profesorii desemnați ca îndrumători, cadre universitare și tehnicieni 
guvernamentali. La acest nivel nu există nicio legătură cu problemele SSM.  
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În ceea ce privește comunitatea flamandă, în 2006, Ministerul Flamand al Educației a 
identificat problema ratelor ridicate ale abandonului timpuriu al profesorilor ca fiind legată de 
nesiguranța locului de muncă, precum și de lipsa de orientare inițială a carierei, fiind o sursă de 
stres la locul de muncă. Ca soluție principală, Ministerul a acordat un număr de ore în școli 
unor profesori cărora li s-a redus volumul de ore predate, pentru a-și dedica acest timp 
sprijinirii cadrelor didactice debutante, așa-numitele „ore colorate”. În plus, guvernul flamand 
a dezvoltat cursuri de 3 ani, obligatorii, „banaba” (licențiere după licențiere) pentru 
îndrumători, precum și grupuri de supraveghere organizate pentru aceștia. Cu toate acestea, în 
anul școlar 2010-2011, guvernul flamand a decis să pună capăt politicii orelor și formării 
dedicate, atunci când rata abandonului a scăzut, chiar dacă a rămas încă la 22% în 
învățământul secundar. 

La nivelul școlii 

La școlile vizitate, aspectele de prevenire a riscurilor psihosociale au devenit recent parte a 
agendei SSM (în care problemele de siguranță au fost considerate mai urgente), în mod clar 
promovate de noua lege. La ISJ Ciney, tocmai se primiseră rezultatele primei evaluări a 
riscurilor psihosociale și erau pe cale să analizeze rezultatele în vederea combaterii riscurilor la 
sursă. La VTI Aalst, evaluarea riscurilor psihosociale a fost realizată anul trecut și măsurile 
preventive evidențiate au fost următoarele: 1. orare mai bune, care au fost adaptate la nevoile 
și preferințele profesorilor în materie de program (echilibrul dintre activitatea profesională și 
viața de familie), la materii și grupurile de elevi; 2. munca în echipă și sprijinul între profesori. 
Ambele măsuri au fost evidențiate ca fiind eficiente și la ISJ. Păstrarea unor dimensiuni reduse 
la minimum ale claselor a fost, de asemenea, menționată în ambele școli, dar nu s-a putut 
realiza. La ISJ, aceasta a reprezentat o problemă majoră: 28 de elevi în clasă în locul numărului 
teoretic de 24, din cauza unui decalaj între bugetul alocat pe baza numărului de elevi din anul 
anterior și nevoile efective din anul bugetar curent - respectiv, 120 de elevi în plus. 

În ambele școli, principalele măsuri luate pentru a rezolvarea problemelor legate de fluctuația 
mare a profesorilor debutanți se concentrează pe decalajul dintre formarea profesorilor și 
practica pedagogică. În ambele școli, a fost dezvoltat un program de îndrumare pentru 
profesorii debutanți. Prin urmare, acestea sunt prezentate împreună, subliniindu-se 
diferențele atunci când acestea sunt relevante. 

 Baza 

Un pilon important în ambele școli îl constituie faptul că echipa de îndrumători este o echipă 
de sprijin, ceea ce înseamnă că echipa nu evaluează și nu controlează în numele directorului 
de școală, ci se bazează pe colegialitate. Sprijinul (oferit de îndrumători) și evaluarea 
(efectuată de Consiliul de Administrație) sunt foarte clar delimitate. În plus, în ISJ, profesorii 
care susțin și debutanți semnează un contract în care confidențialitatea și o atitudine necritică 
sunt două dintre cele mai importante valori. În VTI, evaluarea școlară a unui nou cadru didactic 
nu poate fi efectuată înainte ca îndrumătorii să realizeze vizite de observare la clasă și să ofere 
un feedback. Un alt fundament important este că profesorii care sunt membri ai echipelor de 
sprijin trebuie să fie instruiți pentru a fi îndrumători și să aibă o anumită vechime (minim 5 
ani) în școală. În plus, se consideră ca fiind un aspect pozitiv socializarea cu alți îndrumători din 
alte școli, cu scopul de a face schimb de experiență și de a reflecta asupra lor. Al treilea pilon, 
în ambele cazuri, este faptul că toate activitățile de formare pentru noile cadre didactice se 
concentrează pe dezvoltarea deprinderilor de predare, pe cum se realizează predarea, mai 
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mult decât pe ceea ce se predă. Este vorba despre profesia profesorului. Necesitățile 
domeniului/materiei sunt acoperite de coordonatori și echipe din domeniu/materie (prin 
proiecte educative, programe de curs, manuale - dacă sunt utilizate, competențe și seturi de 
instrumente de cunoștințe...). Nu în ultimul rând, al patrulea pilon de bază este o abordare de 
echipă pentru a face schimb de experiență cu privire la modul de a trata dificultățile, pentru a 
stimula gândirea (elevii să gândească singuri și să pună întrebările potrivite), pentru a îndruma 
fără a limita, pentru a consilia fără a standardiza și pentru a propune în loc de a impune un set 
de soluții, mobilizându-i pe profesorii debutanți. 

 Activități de întâmpinare 
Activități importante, dar minore se referă la integrarea în școală, oferirea tuturor tipurilor de 
informații practice de care ar putea avea nevoie un profesor debutant (cine sunt colegii și 
cadrele de conducere, cine ce face, parole pentru e-mail și materiale electronice, clădirile și 
spații vitale etc.). În VTI, majoritatea acestor activități sunt efectuate de personalul de sprijin.  

 Activități de sprijin 
Acestea sunt activitățile de sprijinire a integrării debutanților în profesia de cadru didactic. 
Din moment ce acestea se referă la deprinderile de predare, pot fi utile în orice școală. Cu 
toate acestea, sunt însoțite de explicații privind practicile și normele efective, specifice școlii 
(standarde formale și informale), deoarece se intenționează și încorporarea într-o echipă 
specifică de învățământ.  

În ambele școli, activitățile de sprijin sunt dezvoltate colectiv și individual. 

ISJ lucrează în grupuri pe studii de caz ale colegilor (folosind instrumente de pe o platformă 
online gratuită -NéoPass@ction- care oferă resurse din activitatea de cercetare, pe baza 
observațiilor de predare efectivă), precum și pe reacții și preocupări ale debutanților cu privire 
primele lor experiențe. VTI lucrează în primul rând și mai ales pe experiențele efective ale 
debutanților, alături de discuții colective informale privind propriile preocupări referitoare la 
primele lor experiențe, observări colegiale ale uneia sau a două lecții predate de cadrele 
didactice debutante, feedback de la îndrumători și jocuri de rol. În ISJ, activitatea de 
îndrumare colectivă se referă la momentele dificile din anul școlar, astfel încât profesorii află în 
avans despre: modul în care să se ocupe de managementul clasei, evaluarea elevilor sau 
ședințele cu părinții. În plus, alte subiecte pot fi adăugate la cererea cadrelor didactice ajutate. 
În VTI, sunt derulate mai multe activități de teambuilding în afara școlii pentru a stimula noile 
cadrele didactice să creeze un grup/echipă al lor. În ISJ, centrul-liant este instituția, precum și 
echipa de îndrumători. În VTI, profesionalizarea, legarea de cunoștințe și distracția sunt toate 
aspecte ale programului de îndrumare a noilor profesori. În ISJ, precum și în VTI, activitățile de 
sprijin sunt evaluate și, în ambele școli, acestea sunt foarte bine primite de profesorii 
debutanți. 

În VTI, îndrumătorii beneficiază de o reducere a timpului de predare pentru a dezvolta rolul de 
îndrumător, iar în ISJ toate activitățile sunt efectuate pe bază de voluntariat. În VTI, sunt 
programați doi ani de îndrumare, al doilea an fiind mai concentrat pe dezvoltarea și 
îmbunătățirea personală a profesorului pe baza autoevaluării.  

Modul în care aceste proiecte au început a fost destul de diferit, cum diferite au fost și 
resursele dedicate acestor activități. La ISJ a început în 2010, când cinci profesori din cadrul 
școlii s-au înscris pentru formarea oferită de Guvernul Federal (vezi mai sus) și au dezvoltat o 
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echipă de întâmpinare și sprijin pentru cadrele didactice debutante la școală, în mod voluntar, 
cu aprobarea directorului școlii. Începând cu 2012, au dezvoltat o rețea de îndrumători la nivel 
de eparhie (Namour-Luxembourg) în cadrul căreia au făcut schimb de experiențe practice și 
informații și au reflectat cu privire la modul de a-i sprijini pe profesorii debutanți, rolul lor de 
îndrumători și problemele legate de integrarea nou-veniților în cadrul lor de organizare. Astăzi, 
aceștia fac parte dintr-o rețea la nivelul Federației Valonia-Bruxelles și sunt membri ai unui 
grup de lucru specific pe tema cadrelor didactice debutante. În ISJ, în 2014, profesorii 
debutanți reprezentau 27,7% din 112 de cadre didactice, iar 63,5% aveau minim 5 ani de 
muncă. La VTI a început în 2006, când Ministerul Flamand al Educației a identificat problema 
fluctuației mari a profesorilor debutanți și școlii i s-au alocat 9 ore, perioade de câte 1,8 
ore/săptămână, dedicate îndrumării profesorilor debutanți (ore colorate) în locul predării. 
Scopul școlii a fost de a evita stresul legat de muncă pentru cadrele didactice debutante și 
pentru asta a numit un îndrumător. În 2007 a fost numit un alt îndrumător; între 2007 și 2010, 
resursele în ceea ce privește orele acordate de guvern au variat, dar școala a finanțat restul de 
ore necesare. Din 2010, școala finanțează orele din resurse proprii, fără o subvenție de la 
minister. Între timp, îndrumătorii au absolvit și fac parte dintr-un grup de supraveghere a 
îndrumătorilor din Flandra. Astăzi, profesorii debutanți reprezintă între 17 și 20% din cadrele 
didactice. 

Cea mai importantă provocare în ambele comunități este cea a resurselor, mult mai marcată în 
comunitatea vorbitorilor de limba franceză, unde totul se face în mod voluntar, fără mijloace 
suplimentare în ceea ce privește personalul și timpul disponibil. Activitatea de îndrumare 
necesită timp care poate fi obținut printr-o reducere a timpului de predare, dar cine trebuie să-
și asume costurile (guvernul, școlile sau profesorii) constituie un element cheie, care nu este 
clarificat. Un alt important punct slab evidențiat în ambele școli îl reprezentă profesorii care 
sunt în școală numai pentru o parte a anului: aceștia lipsesc de la părți ale programului de 
îndrumare sau chiar de la tot programul, care nu se poate repeta pentru ei sau doar în mod 
individual. 

La niciuna dintre școli condițiile de recrutare pentru profesorii debutanți nu sunt puse sub 
semnul întrebării (probabil pentru că acestea nu sunt în mâinile școlilor sau eparhiilor). Dar 
când au fost întrebați despre acest aspect, s-a considerat a fi principala problemă care duce la 
fluctuația ridicată a profesorilor debutanți și chiar un obstacol important în calea succesului 
complet al programelor de îndrumare.  

 

5. CONCLUZII  

În ceea ce privește riscurile psihosociale la locul de muncă și pentru a implementa Decretul 
Regal din 2014, partenerii sociali din comunitatea flamandăe și din comunitatea vorbitorilor de 
franceză dezvoltă instrumente de sprijin pentru membrii acestora. La școlile pe care le-am 
vizitat, problemele riscurilor psihosociale au devenit recent parte a agendei SSM. Cu toate 
acestea, evitarea acestui tip de riscuri este integrată în procesele de management general al 
școlilor. 

Mai mult de 40% din cadrele didactice debutante din comunitatea vorbitorilor de franceză și 
22% din comunitatea flamandă, părăsesc învățământul secundar în primii cinci ani. Motivele 
pentru această rată ridicată a abandonului țin de factori multipli și sunt legate de stresul la 
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locul de muncă. Factorii de stres menționați cel mai des au fost: condițiile de recrutare, 
volumul de muncă și un decalaj între formarea profesorilor și practica pedagogică. Toți acești 
factori ar putea face ca profesorii debutanți să fie expuși la riscuri psihosociale dăunătoare, 
adică nesiguranța locului de muncă și a condițiilor de muncă, solicitări de ordin cantitativ, 
conflicte între activitatea profesională și viața de familie, solicitări emoționale, sprijin social 
redus sau recunoaștere redusă. 

Atât la nivel de comunitate, cât și la școlile vizitate, principalele măsuri pentru reducerea 
fluctuației ridicate a profesorilor debutanți s-au axat pe diminuarea decalajului dintre formarea 
cadrelor didactice și practica pedagogică prin intermediul unui program de îndrumare pentru 
profesorii nou-veniți.  

La nivel de comunitate, pregătirea îndrumătorilor este o practică obișnuită. În plus, 
dezvoltarea de instrumente este obiectivul principal în comunitatea vorbitorilor de franceză și 
alocarea de fonduri pentru orele dedicate activității de îndrumare s-a aflat în centrul 
preocupărilor guvernului flamand. Însă această politică s-a încheiat în anul 2010 și în prezent 
școlile decid să aloce (sau nu) resurse din bugetul propriu.  

În ceea ce privește școlile vizitate, cele mai importante probleme legate de programele de 
îndrumare sunt baza și activitățile sale. Principalele fundamente sunt: 

- crearea unei echipe fără scopuri de evaluare (rezervate Consiliului de Administrație), 
care doar sprijină obiectivele (numai colegii cu experiență instruiți și incluși în rețea 
pot să fie îndrumători);  

- concentrarea pe deprinderile de predare (modul de predare);   

- mobilizarea cadrelor didactice debutante (stimularea gândirii, teambuilding, a propune 
în loc de a impune, a consilia fără a standardiza, a îndruma fără a limita și crearea unui 
mediu de învățare pe baza schimbului de experiență cu privire la modul de a face față 
provocărilor în loc de a oferi un set de soluții).   

În timpul acestor programe sunt dezvoltate multe activități:  

- activități de întâmpinare (minore, pentru oferirea de informații esențiale despre lucrul 
în noua școală); 

- activități de sprijinire, de exemplu, cu privire la managementul clasei, evaluarea 
elevilor sau ședințele cu părinții, lucrul pe studii de caz ale colegilor, observarea de 
către mentor și feedback cu privire la lecții sau întâlniri și discuții colective informale 
despre preocupările profesorilor debutanți. 
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6. ANEXĂ 
 

Anexă 1: Membrii delegaţiei de studiu 

Ute Foit VBE, Germania (ETUCE) 

Sarah Lyons NUT, Regatul Unit (ETUCE) 

Stéphane Vanoirbeck SEGEC, Belgia (EFEE) 

Sarah Kik, EFEE 

Susan Flocken, ETUCE 

Katharina Lenuck, ETUCE 

Clara Llorens, ISTAS (cercetător) 

Wouter Massink and Otilia Babara, Massink Media (echipa de filmare) 

 

Anexă 2: Studiu de caz 

Case study in Belgium: Agenda, key actors and informants 

DAY HOUR ACTIVITY 

26.10. 
2015 

8:30 MEETING AT ETUCE HEADQUARTER 

9:00 – 10:45 WELCOME 
 

- Organisation of Education in French speaking part of Belgium 
- Short presentation of SEGEC 

 
Meeting with: 

- Etienne Michel, SEGEC general director 
- Bruno Mathelart, Responsible for SEGEC’s Europe service 

10:45 –12:30  PRESENTATION AND DISCUSSION ON THE CASE STUDY  
 

- Legal basis for OSH in education in Belgium 
- Psychosocial risks and work related stress prevention and effects on working 

conditions 
- The Committees for Health and Safety in Schools – the role of unions and 

management 
 

Meeting with: 
- Stéphane Vanoirbeck, consultant in SEGEC legal service 
- Dr. Toye, CESI Head of Psychosocial Risk Unit department 
- Raymond Marchand, Christian Teacher Union (CSC) 

14:00 – 18:30   STUDY VISIT (1) 
 

- Institut Saint joseph Ciney: Project: how to keep young teachers in the profession by 
working on stress reduction 

18:30 – 19:30   CONCLUSION OF DAY 1 
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29.09 
2015 

08:00 – 12:30  STUDY VISIT (2) 
- VTI AALST: Presentation of the mentorship project: What does the school to prevent 

starting teachers’ stress  
- Interviews  

13:30 – 14:30 TRANSFER TO CATHOLIC EDUCATION FLANDERS HEADQUARTER 

13:00 – 17:30 SPECIFIC TOPICS OF PSYCHOSOCIAL RISKS AND/OR WORK RELATED STRESS IN 
EDUCATION IN FLANDERS 
 
Meeting with: 

- Members of Catholic Education Flanders, VSKO 
- Richard Timmerman, Quality coordinator, Catholic Education Flanders 
- Veronique Deporte, Senior policy officer, Personnel Service, Catholic Education 

Flanders 
- Maarten Balthau, Senior policy officer, Management & organisation Service, 

Catholic Education Flanders 
- Dirk Vanstappen, Director, Management & organisation Service, Catholic 

Education Flanders 
- Marc Keppens, Director, Personnel Service, Catholic Education Flanders 

- Karine Van Thienen, Policy officer, Directorate-general, Catholic Education 
Flanders 

- Flemish Organisations active in education GO! 
o Jens Vermeersch, internationalisation officer GO! 

17:30 – 18:45 EVALUATION OF THE VISIT 
- Questions and Answers 
- Reporting 
- Other information 

 


