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Provocări și posibilități de integrare a SSM
în învățământul universitar – Rezumatul unui raport
Introducere
Viitorii ingineri, arhitecţi, cadre medicale și administratori de
întreprinderi vor fi cu toţii nevoiţi să aibă în vedere aspectele de
securitate și sănătate în muncă (SSM) în cadrul vieţii lor active.
Raportul (1) rezumat în paginile de faţă și cazurile pe care acesta le
prezintă demonstrează că există multe provocări în ceea ce privește
integrarea SSM în învăţământul universitar în comparaţie cu alte
niveluri de învăţământ. Cu toate acestea, cazurile arată, de asemenea,
că se iau măsuri pentru integrarea SSM în învăţământul universitar
într-o varietate de discipline și printr-o varietate de modalităţi. În plus,
cazurile prezentate demonstrează că, în funcţie de circumstanţe,
există diferite abordări care pot fi utilizate și oportunităţi care pot fi
exploatate.

Dificultăţi
Este important să se aibă în vedere că există anumite dificultăţi în
ceea ce priveşte integrarea SSM în învăţământul universitar.
Aceste dificultăţi includ:
■
necesitatea creării unor parteneriate cu anumite universităţi,
facultăţi şi profesori;
■
necesitatea convingerii profesorilor cu privire la importanţa
educaţiei în materie de SSM;
■
cerinţele sporite şi presiunile existente asupra timpului pe care
studenţii îl au la dispoziţie;
■
lipsa unor materiale didactice în materie de SSM adaptate nivelului
universitar;
■
introducerea unor metode de învăţare practice şi active pentru
SSM într-un mediu educaţional dominat de metode teoretice de
învăţare;
■
modul în care trebuie abordate clasele cu un număr mare de
studenţi;
■
lipsa personalului didactic universitar cu experienţă în domeniul
SSM şi/sau competenţe pentru a realiza un învăţământ activ şi
participativ;
■
partajarea resurselor educaţionale în domenii în care există o
puternică tradiţie de protejare a informaţiilor în cadrul unei culturi
a proprietăţii intelectuale;
■
perioada de timp care poate fi necesară pentru efectuarea unor
modificări ale programei;
■
lipsa fondurilor pentru dezvoltarea şi organizarea unui învăţământ
în domeniul SSM la nivel universitar comparativ cu nivelul şcolar,
inclusiv finanţarea pentru proiecte pilot;
■
dezvoltarea unor noi legături la nivel ministerial în cazul în care
şcolile şi universităţile sunt gestionate de ministere diferite;
■
necesitatea continuă de îmbunătăţire a culturii securităţi şi
sănătăţii în cadrul universităţilor.

Factori contextuali care facilitează integrarea
Există anumiţi factori contextuali care par să faciliteze integrarea SSM
în învăţământul universitar.
Activitatea de integrare este mai prezentă:
■
în domenii în care legislaţia naţională în materie de SSM atribuie
responsabilităţi specifice anumitor specialişti, precum cei implicaţi
în proiecte de inginerie civilă;
■
atunci când în legislaţie sunt prevăzute cerinţe privind formarea
personalului tehnic din domeniul securităţii şi acestea includ studii
de nivel universitar;
■
atunci când în instituţie există o catedră implicată în domeniul
SSM; această posibilitate pare să existe degrabă în universităţile
cu profil tehnic;
■
atunci când autoritatea din domeniul SSM sau organismul de
asigurare are un rol de asigurare a formării care poate include
oferirea de asistenţă universităţilor;
■
în acele domenii în care universităţii au îndatoriri specifice în
domeniul SSM, de exemplu în ceea ce priveşte securitatea
studenţilor în timpul orelor de laborator şi a activităţilor practice.

Factori de succes
■

■

(1) Raport: Mainstreaming OSH into university education: (Integrarea SSM în
învăţământul universitar) http://osha.europa.eu/en/publications/reports/
tewe09007enc/view

■
■

Cazurile sugerează anumite moduri şi mijloace de abordare a
integrării SSM în învăţământul universitar. De exemplu:
Începeţi prin a găsi şi implica anumite persoane şi instituţii
receptive împreună cu care să se desfăşoare activităţile.
Lucraţi în cooperare; nu fiţi prescriptivi.
Fiţi înţelegători în ceea ce priveşte exigenţele programei şi
presiunea deja existentă asupra timpului studenţilor.

http://osha.europa.eu
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■

■

■

■

Alte opt idei:
Creaţi un spaţiu pentru punerea în comun a tuturor resurselor
de învăţare la nivel universitar.
■
În cazul în care există deja un anumit învăţământ în domeniul
SSM, de exemplu datorită factorilor contextuali de mai sus, utilizaţi
această oportunitate pentru integrarea SSM, într-o manieră
generală, şi în alte facultăţi.
■
Atunci când întreprinderile locale cooperează cu universităţile,
acestea trebuie încurajate să integreze aspectele SSM în activităţile
lor destinate studenţilor (conferinţe, vizite sau stagii de studii).
■
Trageţi învăţăminte din experienţele legate de integrarea
SSM în învăţământul şcolar şi din bunele practici privind
formarea lucrătorilor tineri şi adaptaţi-le la nivel universitar.
■
Profitaţi de avantajul utilizării din ce în ce mai sporite a „învăţării
pe bază de module” şi dezvoltaţi un modul SSM specific.
■
Adaptaţi metodele şi resursele de formare profesională pentru
a fi utilizate la nivel universitar.
■
Încurajaţi angajatorii să considere cunoştinţele în materie de
SSM ca factor în procesul de recrutare.
■

În Germania există exemple de facultăţi inter-universitare care
lucrează în parteneriat pentru punerea în comun a cunoştinţelor şi
resurselor în vederea dezvoltării şi partajării resurselor de e-învăţare
(NOP- online şi KMR „Substanţe periculoase în cursurile de laborator”).

M u n c ă

■

În Regatul Unit, Laboratorul pentru Sănătate şi Securitate (Health
and Safety Laboratory), finanţat de autoritatea naţională în domeniul
SSM, a desfăşurat activităţi împreună cu Universitatea din Liverpool
în vederea integrării elementelor SSM într-un curs universitar pentru
studii inginereşti. Aceasta a inclus utilizarea metodelor de învăţare
activă şi studii de caz ale unor accidente reale.

î n

■

Pentru a furniza studii de caz cu privire la întreprinderi, Consiliul
Naţional de Securitate din SUA (US National Safety Council) utilizează
Premiul de excelenţă Robert Campbell pentru întreprinderile care
demonstrează că securitatea şi sănătatea contribuie la productivitatea
economică. Aceste exemple de reuşită sunt adaptate pentru a fi
adecvate modelului de studii de caz utilizat de principalele facultăţi
economice şi lucrează împreună cu anumiţi profesori pentru a-i
încuraja să utilizeze aceste documente.

S ă n ă t a t e

■

Atunci când Universitatea din Salamanca, Spania, a introdus
programul de masterat pentru tehnicieni din domeniul SSM, aceasta
a profitat de ocazie pentru a oferi studenţilor anumite resurse de
bază în materie de SSM pe un CD-ROM şi pe internet, atrăgând în
acest scop sprijinul guvernului regional.

ș i

■

Exemple de practici

S e c u r i t a t e

■

Incitaţi facultăţile economice să includă aspectele SSM şi
productivitatea economică în programele lor de cercetare şi
conferinţe.

p e n t r u

■

■

E u r o p e a n ă

■

Limitaţi învăţământul în materie de SSM la anumite aspecte
esenţiale.
Integraţi aspectele de SSM în cursuri, mai degrabă decât să fie
prezentate ca element suplimentar, în special dacă există
posibilităţi limitate de introducere a unor module suplimentare.
Furnizaţi materiale didactice adaptate privind SSM, relevante
pentru domeniul de studiu în care acestea sunt încorporate şi
pentru modul în care subiectul respectiv este predat.
Utilizaţi cazuri reale şi căutaţi mijloace de prezentare a metodelor
de soluţionare a problemelor, învăţarea activă etc.
Furnizaţi asistenţă cadrelor universitare cu privire la modul în
care materialele pot fi utilizate în mod eficace.
Profitaţi de necesitatea de a da instrucţiuni de securitate
pentru activităţile practice drept modalitate de a transmite
studenţilor respectivi un mesaj cu spectru mai larg în ceea ce
priveşte cultura prevenirii.
Utilizaţi resursele electronice şi de e-învăţare pentru a sprijini
şi completa predarea la clasă, dar şi pentru a spori disponibilitatea
învăţământului la distanţă.
Pentru motivarea studenţilor, faceţi ca studierea SSM să
contribuie la notele finale sau la obţinerea unei diplome
recunoscute etc.
Faceţi o planificare adecvată. O universitate sau o anumită
profesie trebuie să fie gata să accepte schimbarea, iar atmosfera
trebuie să fie adecvată. De exemplu, trebuie să se aibă în vedere
iniţierea unor dezbateri atunci când sunt aduse schimbări la
programă sau la strategiile privind viitorii absolvenţi ai universităţii.
Cooperaţi cu asociaţiile profesionale cu privire la programa
universitară.
Analizaţi posibilitatea parteneriatelor: cooperarea între
universităţi, institute de cercetare, autorităţi în materie de
securitate, societăţi de asigurări şi industrie.
Promovaţi şi facilitaţi o abordare a SSM pentru întreaga
universitate care să combine educaţia în materie de SSM/cu
riscuri şi cu crearea unui mediu de muncă/educaţional sigur şi
sănătos pentru întregul personal şi pentru studenţii implicaţi în
procesul de învăţare.

A g e n ț i a

■

La Institutul Tehnologic din Dublin (Dublin Institute of Technology),
Irlanda, serviciile de securitate implică asociaţiile studenţeşti în cadrul
unei abordări participative pentru asigurarea îndeplinirii de către
universitate a obligaţiilor sale în materie de SSM şi pentru promovarea
unei culturi SSM.
În cadrul concursului Lacobus, din Franţa, studenţii la arhitectură
trebuie să încorporeze aspecte SSM în proiectele de restaurare
arhitecturală. Alte proiecte din Franţa includ studenţi în domeniul
construcţiilor şi studenţi în domeniul arhitecturii, care lucrează
împreună în cadrul proiectelor.

Concluzie generală
În ultimă instanţă, condiţia progresului ar trebui să fie dezvoltarea
unei abordări la nivelul întregii universităţi pentru crearea unui mediu
de muncă şi de învăţare sigur şi sănătos, în combinaţie cu educaţia
privind riscurile. Abordarea ar trebui să combine managementul SSM
pentru prevenirea riscurilor şi creşterea nivelului de conştientizare şi
dezvoltare a cunoştinţelor, a competenţelor, a atitudinilor şi
comportamentelor sigure în rândul studenţilor şi personalului,
inclusiv a profesorilor şi personalului tehnic, administrativ şi de
asistenţă. Este necesară sprijinirea transferului exemplelor existente
de bune practici şi intervenţii la nivel de universitate şi este necesar
atât schimbul de idei, cât şi de instrumente.
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