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WSTEP

Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego prezentuje
Panstwu kolejny numer "Zeszytów informacyjno-metodycznych doradcy zawo-
dowego".

Zeszyt ten jest poswiecony systemom ksztalcenia, szkolenia i poradnictwa
zawodowego we Francji. Jak wiadomo francuskie instytucje ksztalcace sa
w centrum zainteresowania wielu Polaków. Mamy nadzieje, ze zawarte w tym
zeszycie wiadomosci pozwola Panstwu na ulatwienie dostepu do potrzebnych
informacji wszystkim zainteresowanym francuskim rynkiem edukacyjnym.

Material ten w wersji angielskiej jest dostepny na stronach internetowych:
http://www.euroguidance.org.uk.

----



EUROPEJSKI PODRECZNIK
DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH

FRANCJA

WPROWADZENIE

Republika Francuska obejmuje, oprócz terytorium metropolitalnego, De-
partamenty Zamorskie (DOM) i Terytoria Zamorskie (TOM).

Francja metropolitalna obejmuje Francje, Korsyke i kilka wysp przy-
brzeznych. Jest podzielona na 21 regionów i 96 departamentów.

Cztery Departamenty Zamorskie wchodza w sklad Unii Europejskiej, sa
to wyspy: Martynika i Gwadelupa w Indiach, Francuska Gujana na konty-
nencie poludniowoamerykanskimoraz wyspa Reunion na Oceanie Indyjskim.

Terytoria Zamorskie, które nie naleza do Unii Europejskiej, to: Francu-
ska Polinezja, Nowa Kaledonia, wyspy Wallis i Futuna na Pacyfiku, wyspa
Mayotte na Oceanie Indyjskim oraz archipelag St Pierre et Miquelon - Nowa
Funlandia.

Powierzchnia: 549 000 km2(Francja metropolitalna)
Ludnosc: 58 milionów

Gestosc zaludnienia: 107 mieszkanców/km2

Jezyk narodowy i mniejszosci jezykowe

Jezyk francuski jest uzywany przez mieszkanców calego terytorium.
W pewnych regionach jezyk francuski wspólistnieje z innymi lokalnymi jezy-
kami. Glównymi regionalnymi jezykami sa: bretonski, baskijski, alzacki i kor-
sykanski. Dialekt germanski jest uzywany na pólnocy Departamentu Lorraine,
flamandzki - na pólnocy Francji, blisko granicy belgijskiej, a dialektem katalon-
skim posluguja sie mieszkancy wschodnich Pirenejów.

Grupy imigrantów posluguja sie wlasnymi jezykami narodowymi. Najbar-
dziej rozpowszechnionymjezykiem jest arabski (kraje Maghrebu).

Waluta narodowajest frank francuski, który dzieli sie na centymy.
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A. ZRÓDLA INFORMACJI DLA PRAKTYKÓW
PORADNICTWA

A.l. INFORMACJE WSTEPNE

A.I.I. NarodoweCentra ZasobówPoradnictwa Zawodowego
(Centres Nationauxde Ressourcespour l' Orientation
Professionnelle- CNROP)

Francja posiada podwójna siec Narodowych Centrów Zasobów Orientacji
Zawodowej. Pierwsza jest administrowana przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, druga przez Ministerstwo Zatrudnienia i Solidarnosci.

. Siec podlegajaca Ministerstwu Edukacji Narodowej
Do zadan centrów wchodzacych w sklad tej sieci nalezy udzielanie obywa-

telom francuskim i cudzoziemcom informacji dotyczacej ponadnarodowej mo-
bilnosci w dziedzinie studiów, szkolen oraz praktyk zawodowych. Informacje
dotyczace innych krajów europejskich sa przekazywane przez Centra Informacji
i Orientacji (CIO), które nazywane sa "posrednikami Europy". Centra takie
dzialaja w regionach. Kazde Centrum utrzymuje kontakty z odpowiednim part-
nerem w danej grupie panstw czlonkowskich i odpowiada przede wszystkim na
pytania szczególnie zwiazane z tymi krajami.

Istnieja cztery Narodowe Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego
(Centres Nationaux de Ressources pour L'Orientation Professionnelle- CNROP)
dzialajace w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Centrum Informacji i Poradnictwa Zawodowego (CIO) Haguenau (Dystrykt
edukacyjny - Strasbourg).

Specjalizuje sie w krajach: Niemcy, Austria, Luksemburg.

Centrum Informacji i Poradnictwa Zawodowego (CIO) La Madeleine
(Dystrykt edukacyjny - Lille).

Specjalizuje sie w krajach: Belgia, Irlandia, Wielka Brytania.

Centrum Informacji Miedzynarodowej w Lyonie.
Specjalizuje sie w krajach: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Niderlan-

dy, Szwecja

Centrum Informacji i Poradnictwa Zawodowego (CIO) Marseille 2.
Specjalizuje sie w krajach: Hiszpania, Grecja, Wlochy, Portugalia.

. Siec podlegajaca Ministerstwu Zatrudnienia i Solidarnosci
Siec ta laczy cztery Interinstytucjonalne Centra Bilansu Kompetencji

(Centres Interinstitutionnels de Bilan de Competences - CIBC), które mieszcza
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sie w tych samych miastach i regionach jak Centra Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej. Specjalizuja sie one w tych samych grupach panstw. Ich glówne dziala-
nia dotycza mobilnosci pracowników, w szczególnosci obejmuja one ewaluacje
ich kompetencji.

Tymi osrodkami sa:
Interinstytucjonalne Centrum Bilansu Kompetencji (CIBC) w Strasbourgu,
Interinstytucjonalne Centrum Bilansu Kompetencji (CIBC) w LilIe,
Interinstytucjonalne Centrum Bilansu Kompetencji (CIBC) w Lyonie,
Interinstytucjonalne Centrum Bilansu Kompetencji (CIBC) w Marsylii.

A.1.2. Inne punkty kontaktowe oraz zródla informacji
dla praktyków poradnictwa

· Krajowe Biuro luformacji o Ksztalceniu i Zawodach (ONISEP)
(Office NationaI d'lnformation sur Ies Enseignements et Ies Professions)

Wydawca publikacji z zakresu poradnictwa zawodowego, podlega Mini-
sterstwu Edukacji Narodowej.

Punkt kontaktowy: Misja Europy (Mission Europe).

. Krajowe Centrum Instytucji Uniwersyteckich i Edukacyjnych
(Centre NationaI des Oeuvres Uuiversitares et ScoIaires)

Swiadczy uslugi publiczne w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
w szczególnosci jest odpowiedzialne za obsluge obcokrajowców otrzymuja-
cych stypendium oraz za udzielanie informacji studentom zagranicznym, któ-
rzy chca studiowac we Francji.

· Centrum Informacji (Centre Inffo): centrum specjalizujace sie w udziela-
niu informacji dla osób pracujacych i kontynuujacych nauke.

· Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia (ANPE - Oddzial miedzynarodowy
(L' Agence NationaIe pour L'EmpIoi - ANPE InternationaIe)

. Centrum Informacji i Dokumentacji Mlodziezy - CIDJ
(Centre d'lnformation et de Documentation Jeunesse - CIDJ)

Podlega Ministerstwu Mlodziezy i Sportu. Udziela informacji o mozli-
wosciach spedzania wolnego czasu, sporcie, kulturze, nauce i szkoleniach.
Udostepnia swoje uslugi w centralnej siedzibie w Paryzu oraz w osrodkach
krajowej sieci Centrów Informacyjnych dla Mlodziezy (Centres d' Informa-
tion Jeunesse - CIJ).

· Biuro Migracji Miedzynarodowych
(Office des Migrations InternationaIes - OMI)

Instytucja publiczna zajmujaca sie aplikacja polityki rzadu w dziedzinie
migracji i wspieraniem obywateli francuskich pracujacych za granica. Sie-
dziba instytucji jest Paryz, oddzialy regionalne znajduja sie w LilIe, Lyonie,
Marsylii, Strasbourgu i Tuluzie.

12



. Centrum Studiów i Badan nad Kwalifikacjami
(Centre d'Etudes et de Recherche sur les Qualifications - CEREQ).

. Serwis Informacji Rzadowej udziela informacji o polityce francuskiego
rzadu we wszystkich dziedzinach.

. Centrum Miedzyresortowe Informacji Administracyjnej
(Centre Interministeriel de Renseignements Administratifs - CIRA)

33 (0)1 40 Ol II Ol - telefoniczne informacje o róznych zagadnieniach admini-
stracji publicznej oraz przepisy we wszystkich dziedzinach.

POZIOM REGIONALNY

l. Informacie dotyczace edukacii oraz pierwszee:o etapu ksztalcenia zawo-
dowee:omozna uzyskac w nastepuiacych instvtuciach:

. Rektoraty - lokalne przedstawicielstwa Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej - Serwis Informacji Akademickiej i Poradnictwo.
(Service Academique d' Information et d' Orientation - SAlO).

. Centralne Biuro Sluzb Poradnictwa w regionach.

2. W sprawach szkolen dla doroslvch:

. Centrum Informacji dotyczacych mozliwosci kontynuowania nauki; ad-
resy mozna otrzymac w Centrum Informacyjnym(CARIF).

· Rektorat - Oddzial dla kontynuujacych nauke (DAFCO).

3. W sprawach zwiazanych z pobytem studentów. zakwaterowaniem oraz
nauka iezvka francuskiee:o:

. Regionalne Centrum Informacji dla studentów ds. opieki spolecznej
(ROUS).

4. W sprawach zwiazanych z zatrudnieniem:

· Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia (ANPE) - Lokalna Agencja Zatrud-
nienia.

· Regionalne Biura Ministerstwa Zatrudnienia i Solidarnosci (DRTEFP).

13
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A.2. SLUZBY PUBLICZNE

A.2.1. Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej, - Oddzial ds. stosunków miedzynaro-
dowych i wspólpracy - DRlC B.3,

173, Boulevard Saint Germain
F-75006 PARYZ,
tel.: 33 (0)1 40 65 73 45

A.2.2. Ministerstwo Zatrudnienia i Solidarn osci oraz Publiczna
Sluzba Zatrudnienia

Ministerstwo Zatrudnienia i Solidarnosci - Delegatura ds. Zatrudnienia
i Szkolenia Zawodowego

7 Square Max Hymans
75741 Paryz Cedex 15
Tel.: 33 (0)1 44383838 Fax: 33 (0)1 44383406

Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia (ANPE) - Dyrektoriat Generalny
(Centrala),

Biuro Miedzynarodowe Krajowej Agencji ds. Zatrudnienia (ANPE).
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B. EDUKACJA I SZKOLENIE MLODZIEZY

B.I. SPOJRZENIE OGÓLNE

Pomimo podejmowanych inicjatyw zdecentralizowania systemu edukacji
w dalszym ciagu jest on w pewnym stopniu scentralizowany. Sciezki ksztalce-
nia, programy edukacyjne, dyplomy, rekrutacja i szkolenie wykladowców oraz
pedagogów odpowiedzialnych za edukacje dzieci sa organizowane na poziomie
krajowym.

System edukacji jest organizowany:
. Na poziomie narodowym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
. Na poziomie regionalnym przez Rektoraty (tj. lokalne filie Ministerstwa

Edukacji Narodowej). Terytoria zarzadzane przez Rektoraty nazywane sa
Akademiami (Regiony Edukacyjne). Oprócz kilku wyjatków tereny podlegle
Akademii stanowia jednoczesnie obszar regionu. Kazda Akademia nosi na-
zwe stolicy danego regionu (np. Akademia Rennes, Akademia Bordeaux...),

. Na poziomie Departamentów przez wladze Departamentu ds. edukacji.
Na wszystkich poziomach systemu edukacyjnego system publiczny, bez-

platny i swiecki, wspólistnieje z systemem szkolnictwa prywatnego, który jest
czesto wspierany i to w znacznym stopniu przez panstwo. Jednak wiekszosc
uczniów i studentów uczeszcza do placówek panstwowych.

System edukacyjny funkcjonuje na trzech poziomach:

I. Szkolnictwo podstawowe

Edukacja podstawowa rozpoczyna sie w przedszkolach (ecoles mater-
nelles).

Zapisy do przedszkola nie sa obowiazkowe. Dzieci w grupie wiekowej od 2
do 6 lat moga korzystac z przedszkoli. Wiekszosc czterolatków i prawie wszyst-
kie pieciolatki uczeszczaja do przedszkola. Przedszkola dzialajace w ramach
sektora publicznej edukacji panstwowej sa bezplatne.

Nauka w szkolach podstawowychjest obowiazkowa i trwa 5 lat.

II. Szkolnictwo srednie

Szkolnictwo na poziomie srednim zorganizowane jest dwupoziomowo,
dzieli sie na:

kolegia (colleges),
licea (Lycees).

College - jest drugim etapem obowiazkowej edukacji, trwa 4 lata i jest zor-
ganizowany wedlugjednolitego wzorca.

15
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Lycee - czyli wyzsza szkola srednia (liceum).

Szkolytego typu sa nieobowiazkowaforma ksztalceniana poziomiewyz-
szym srednim, ale korzysta z nich zdecydowana wiekszosc mlodziezy.

Mlodziez ma do wyboru trzy rodzaje tych szkól:

Lycee d'enseignenement gimeraI, czyli liceum ogólnoksztalcace,
Lycee technologique - liceum techniczne.
Lycee professionnel - liceum zawodowe.

W zaleznosci od profilu liceum nauka trwa 2, 3 lub 4 lata.

III. Szkolnictwo wyzsze

Nauke na uniwersytecie mozna kontynuowac na wydzialach: np. inzynierii,
zarzadzania, nauk weterynaryjnych... lub na innych uczelniach, np. szkoly arty-
styczne, szkoly pielegniarskie czy szkoly pracowników socjalnych.

B.2. NAUKA OBOWIAZKOWA

B.2.1. Struktura i czas trwania

Edukacja jest obowiazkowa w grupach wiekowych 6-16 lat. Odbywa sie
ona w szkolach podstawowych (ecole elementaire) i jest kontynuowana
w szkolach srednich - gimnazjum (college).

Szkola podstawowa (ecole elementaire)

Poczawszy od 6 roku zycia uczeszczanie dzieci do szkoly jest obowiazko-
we; nauka trwa 5 lat i wszystkich uczacych sie obowiazuje taki sam program
nauczania. Zazwyczaj nauke w klasie prowadzi jeden nauczyciel.

Piecioletnia nauka w szkole podstawowej nosi odrebne nazwy odpowied-
nIO:
. 1rok nauki
. 2 rok nauki
. 3 rok nauki
· 4 rok nauki
. 5 rok nauki

kurs przygotowawczy (CP - cours preparatoire),
kurs podstawowy (CE1- cours elementaire lere annee),
kurs podstawowy (CE2 - cours e16mentaire 2eme annee),
kurs sredni (CMl - cours moyen lere annee),
kurs sredni (CM2 - cours moyen 2eme annee).

College

Uczniowie rozpoczynaja nauke w college w wieku 11/12 lat. Edukacja na
tym poziomie trwa 4 lata. Cyfry okreslajace poszczególne klasy gimnazjum sa
ponumerowane w odwrotnej chronologii:

· 6 rok nauki 1 rok nauki w szkole sredniej,
· 5 rok nauki 2 rok nauki w szkole sredniej,
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. 4 rok nauki 3 rok nauki w szkole sredniej,

. 3 rok nauki 4 rok nauki w szkole sredniej.
W klasach 6 i 5 uczniowie otrzymuja jednakowe wyksztalcenie, lecz

w przeciwienstwie do szkoly podstawowej kazdy przedmiot jest prowadzony
przez innego nauczyciela. Istnieje jednak mozliwosc dokonania wyboru jednego
z jezyków obcych.

W klasach 4 i 3 mozna dokonac wyboru innych przedmiotów, takich jak np.
nauka drugiego wspólczesnego jezyka obcego lub jezyka starozytnego
(najczesciej laciny). Mniejsza czesc uczniów college dokonuje wyboru nauki
o profilu technicznym (w klasach 4 i 3). Nauka w tych klasach opiera sie w du-
zym stopniu na praktycznych zajeciach uwzgledniajacych kierunki wybrane
przez uczniów.

B.2.2. Oceny i dyplomy

W szkole podstawowej stosowana jest skala ocen od O do 10; w szkole
sredniej - od Odo 20. Po ukonczeniu szkoly podstawowej nie ma zadnych eg-
zaminów i selekcji przy przejsciu do szkoly sredniej. Po ukonczeniu 3 klasy
szkoly sredniej uczniowie zdaja egzamin i otrzymuja swiadectwo ukonczenia
szkoly obowiazkowej (Diplóme National du Brevet).

Nauka moze byc kontynuowana w liceach: ogólnoksztalcacym i technicz-
nym (Lycee d'Enseignement General et Technologique - LEGT) lub w liceach
zawodowych (Lycee Professionnel- LP) lub poprzez nauke praktyczna zawodu.

B.2.3. Rodzaje instytucji edukacyjnych

Wystepujatrzyrodzajeinstytucjiedukacyjnych:

. publiczne instytucje edukacyjne, laickie i bezplatne, do których uczeszcza
wiekszosc uczacej sie mlodziezy,

. prywatne instytucje edukacyjne <sous contrat>, przewaznie katolickie, w duzym
stopniu wspierane i podlegajace wladzom panstwowym. Wysokosc oplat za
szkolejest bardzoracjonalna.Do tegotypu szkóluczeszczaokolo20% uczniów,

. prywatne instytucje edukacyjne <hors contrat> (dzialajace bez wsparcia wladz
panstwowych), calkowicie finansowane z czesnego placonego przez rodziny
uczniów.Do tego typu szkól uczeszczaniewielu uczniów.

B.3. SZKOLNICTWO WYZSZE SREDNIE

(L' ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR)

Szkolnictwo wyzsze srednie obejmuje: licea ogólnoksztalcace i techniczne
(Lycees d'Enseignement General et Technologique - LEGT) oraz licea za-
wodowe (Lycees ProCessionnels).
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B.3.1. Licea Ogólnoksztalcace i Techniczne
(Lycees d'Enseignement General et Technologique)

Do szkól tego typu uczeszcza wiekszosc uczniów po 3 klasie college. Na-
uka w liceum trwa 3 lata. Kazdy rok nosi inna nazwe:

I rok - Seconde, II rok - Premiere oraz III rok - Terminale. Seconde obej-
muje nauke na poziomie ogólnym z róznych przedmiotów (lingwistyka, sztuka,
technika...). Natomiast drugi i ostatni rok nauki uczniowie przeznaczaja na
przygotowanie sie do egzaminu dojrzalosci (Baccalaureat - nazywany "bac") na
poziomie ogólnoksztalcacym lub technicznym.

Baccalaureat ogólny (matura ogólna)
Uczniowie moga wybrac nastepujace specjalizacje nazywane "series":

literacka (L),
z nauk przyrodniczych i scislych (S - scientifique),
ekonomii i nauk spolecznych (ES).

Prawie wszyscy posiadajacy mature ogólna (bac general) kontynuuja nauke
na wyzszych uczelniach.

Baccalaureat technologique (swiadectwo dojrzalosci w zakresie tech-
nicznym)

Mozliwe sa nastepujace specjalizacje:
nauki przemyslowe i technika (STI),
uslugi w dziedzinie nauki i techniki (STT), z uwzglednieniem 7 przedmiotów
oraz fakultatywnych nauk stosowanych,
nauki chemiczne (laboratorium) i technologia (STL),
zdrowie i opieka spoleczna (SMS),
hotelarstwo,
muzyka i taniec,
dwa typy egzaminu dojrzalosci w dziedzinie rolnictwa: nauka i technologia
zywienia (STPA), agronomia, nauka i technologia srodowiska (STAE).

Po ukonczeniu szkoly wiekszosc absolwentów kontynuuje nauke w szko-
lach wyzszych, pomimo ze posiadaja juz swiadectwo zawodowe (polaczenie
wyksztalcenia ogólnego i nauki przedmiotów zawodowych).

B.3.2. Licea zawodowe

Ten typ szkól zapewnia studentom pelne ogólnoksztalcace i zawodowe wy-
ksztalcenie, konczace sie:

otrzymaniem dyplomu studiów zawodowych (BEP - Brevet d'Etudes Pro-
fessionnelles) po odbyciu 2 letniej nauki lub
certyfikatu umiejetnosci zawodowych (CAP - Certificat d'Aptitude Pro-
fessionnelle), takze po dwóch latach nauki.
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Z wyjatkiem kilku rzadkich przypadków licea zawodowe oferuja ksztalce-
nie we wszystkich sektorach zawodowych. Chociaz dyplom (BEP) jest tak za-
projektowany, aby umozliwic absolwentom wejscie na rynek pracy zaraz po
ukonczeniu nauki, to jednak mlodzi ludzie coraz czesciej kontynuuja nauke na
wyzszych uczelniach.

B.3.3. Ocenianie i egzaminy

Skala ocen we wszystkich wyzszych szkolach srednich (liceach) wynosi od
O do 20. Skala ta jest przestrzegana we Francji bardzo rygorystycznie i jest od-
mienna od stosowanych w innych krajach.

Dokonany przez kandydata wybór odpowiedniej sciezki nauczania (na kaz-
dym poziomie) musi zostac zatwierdzony przez Rade Klasy (conseil de cIasse).
Istnieje mozliwosc odwolania sie od decyzji nauczycieli.

Egzamin dojrzalosci sklada sie z pisemnych i ustnych testów z wiekszosci na-
uczanych przedmiotów. Kandydat zdaje egzamin pod warunkiem, ze ma srednia
10 lub wiecej punktów. Uzyskanie przecietnej ocen równej 12 pozwala na otrzy-
manie wyróznienia ,,zdal dosc dobrze" (Assez bien), srednia = 14 - ,,zdal dobrze"
(Bien), zas uzyskanie sredniej 16 - ,,zdal bardzodobrze" (Tres bien).

Kazdego roku egzamin dojrzalosci zdaje okolo 70% kandydatów. Ci, którzy
nie zdali egzaminu, w wiekszosci przypadków powtarzaja rok.

B.4. POCZATKOWA EDUKACJA ZAWODOWA
I SZKOLENIA

B.4.1. Kwalifikacje

We Francji istnieje ogromna róznorodnosc kwalifikacji zawodowych. Z malymi
wyjatkami przewaznie nosza podobna nazwe we wszystkich sektorach zawodowych.

Glówne rodzaje dyplomów:

· CAP (Certificat d'Aptitnde Professionnelle) - certyfikat ukonczenia
szkolenia zawodowego (z okresleniem waskiej specjalizacji). Przygotowanie
do uzyskania tego dyplomu trwa dwa lata po ukonczeniu obowiazkowej na-
uki w liceum zawodowym lub poprzez praktyke w zawodzie.

· BEP - (Brevet d' Etudes ProfessionneUes) - jest to swiadectwo liceum zawodo-

wego. Jest to dyplom o szerszym zakresie niz CAP, lecz na tym samym poziomie.
W liceum zawodowym przygotowanie do egzaminu trwa ponad dwa lata.

· Matnre zawodowa (BaccaIaureat Professionnel) uzyskuja kandydaci
w dwa lata po uzyskaniu BEP lub CAP w liceach zawodowych lub poprzez
praktyke zawodowa.

· Mature o profilu technicznym (Baccalaureat Technologique) uzyskuje
sie po trzech latach nauki w wyzszych srednich szkolach ogólnoksztalcacych
i technicznych.
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Coraz rzadziej sa one traktowane jako dyplomy zawodowe i obecnie coraz
czesciej traktuje sie je jako etap prowadzacy do wyzszej szkoly zawodowej.

· Dyplom Zawodowy (Brevet Professionnel) i dyplom mistrzowski (Brevet
de Maitrise) mozna uzyskac dopiero po ukonczeniu nauki na poziomie CAP
lub BEP i odbyciu praktyki zawodowej.

· Dyplom wykwalifikowanego technika (BTS - Brevet de Technicien Sup-
erieur), dyplom specjalistyczny proponowany przez licea (lycees), mozna
uzyskac w dwa lata po otrzymaniu backalaureatu w liceum.

. Dyplom uniwersytecki techniczny (DUT - Diplome Universitaire de ~

Technologie) - dyplom ukonczenia dwuletniego ksztalcenia zawodowego
jest oferowany przez specjalne Instytuty szkolnictwa wyzszego.

Te dwa ostatnio wymienione dyplomy stanowia czesc nauki na uczelniach.

B.4.2. Sciezki ksztalcenia

B.4.2.1. Ksztalcenie zawodowe w ramach systemu edukacji

Patrz powyzej § B.3.1 i B.3.2.
Procentowo jest to jedna z glównych form ksztalcenia poczatkowego dla

mlodych ludzi, dotyczy prawie wszystkich sektorów (przemysl, rzemioslo, biz-
nes, budownictwo, rolnictwo, kwestie spoleczne, hotelarstwo, zaopatrzenie
w zywnosc itd. ).

Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Rolnictwa (dla tych
dziedzin, które podlegaja temu resortowi) opracowuja - na poziomie krajowym
- programy szkoleniowe oraz wyznaczaja i okreslaja odpowiednie dyplomy
otrzymywane po ukonczeniu danego etapu nauki. Programy szkoleniowe
i wzory dyplomów sa nastepnie opiniowane i akceptowane przez Komisje Kon-
sultantów Zawodowych (CPC - Commissions Professionnelles Consultatives).
Sa one regularnie przegladane i recenzowane. Dyplomy otrzymuja absolwenci
po zdaniu koncowego egzaminu przed komisja egzaminatorów reprezentujacych
odpowiednie zawody zgodne z kierunkiem studiów.

Obowiazkowym elementem kursu sa staze w przedsiebiorstwach. Jest to
szczególnie wazne w przypadku dwuletniej nauki przygotowujacej do zawodo-
wego egzaminu dojrzalosci - bacalaureatu (trwaja one 8 tygodni w ciagu roku).

B.4.2.2. Ksztalcenie przemienne (Formations en alternance)

Ta forma ksztalcenia odbywa sie glównie poprzez praktyczna nauke zawo-
du (praktyke zawodowa) lub podpisanie kontraktów. Te dwie formy ksztalcenia
maja wiele wspólnych elementów, lecz istnieje pewna róznica pomiedzy nimi:
praktyczna nauka zawodu przygotowuje mlodych ludzi do uzyskania Dyplomu
egzaminu panstwowego (Diplóme d'Etat), podczas gdy kontrakt kwalifikacyjny,
niekoniecznie konczacy sie uzyskaniem dyplomu, przygotowuje absolwentów
do uzyskania uznawanych w kraju kwalifikacji zawodowych.
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Te formy ksztalcenia trwaja dwa lata lub dluzej - w przypadku praktycznej
nauki zawodu, lub od 6 miesiecy do dwóch lat w przypadku kontraktów kwalifi-
kacyjnych.

W obu przypadkach uczestnik szkolenia podpisuje kontrakt z zakladem pra-
cy, w którym spedza 75% czasu na szkolenie, a 25% czasu (czasem wiecej) jest
poswiecone na zajecia teoretyczne w centrach szkoleniowych (Centre de For-
mation d' Apprentis - CFA).

Wysokosc wynagrodzenia dla mlodziezy uczacej sie zawodu w tych for-
mach szkolenia okreslana jest w przepisach prawnych i stanowi procent mini-
malnego gwarantowanego wynagrodzenia (SMlC). Zalezy ono od wieku mlode-
go czlowieka i wzrasta po kazdych 6 miesiacach trwania nauki.

Od dluzszego czasu mozna zauwazyc pewien rozwój tej formy praktycznej
nauki zawodu w takich dziedzinachjak rzemioslo i handel, ale ograniczonejjedy-
nie do bazowych kwalifikacji.W ostatnich latachjednak istnieje nieoficjalnytrend
do wzrostu liczby mlodych ludzi, którzy podejmuja nauke w tej wlasnie formie.
Ten rodzaj szkolenia zawodowego rozszerza sie na nowe sektory zawodowe, co
tworzy nowe sciezki ksztalcenia i podwyzszaniakwalifikacjizawodowych.

Obecnie istnieje mozliwosc szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych na wszystkich poziomach nauczania przy zastosowaniu praktyk zawodo-
wych w zakladach pracy. Jednak w dalszym ciagu niewielu mlodych ludzi ko-
rzysta z tej drogi.

B.4.2.3. Wstepne szkolenie zawodowe mlodziezy nie posiadajacej
kwalifikacji

Ustawa z grudnia 1993 roku dotyczaca decentralizacji szkolnictwa zawo-
dowego uprawnia osrodki regionalne do okreslania i wprowadzania w zycie
Regionalnego Planu Rozwoju ds. Szkolenia Zawodowego Mlodziezy zarówno
na poziomie wstepnym,jak i w dalszym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Rady Regionalne zapewniaja prawo do dalszej nauki tym wszystkim mlo-
dym ludziom, którzy opuscili szkole i nie osiagneli minimalnych podstawowych
kwalifikacji zawodowych, wprowadzajac tzw. Indywidualny Kredyt Szkolenio-
wy (Le Credit Formation lndividualise - CFI).

Kazdy mlody czlowiek moze otrzymac propozycje indywidualnej sciezki
podnoszenia kwalifikacji. Ta forma szkolenia laczy w sobie poradnictwo zawo-
dowe, wstepne szkolenie, praktyki i kontrakt szkoleniowy (patrz 8.4.2.2), jak
równiez podjecie pracy z tzw. funduszu stanowego (Kontrakt Zatrudnienia Soli-
darnosci - Contrat Emploi Solidarite).

W niektórych regionach zostal opracowany nowy schemat szkolen. Sluzyc
ma usprawnianiu i umozliwianiu dostepu mlodziezy do uzyskania zatrudnienia
bez wzgledu na fakt posiadania kwalifikacji zawodowych lub ich braku. Jednym
z przykladów jest umozliwienie wszystkim mlodym ludziom przeprowadzenia
bilansu kompetencji.
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Przedmiotem troski niektórych agencji jest problem, jak umozliwiac mlo-
dym ludziom dostep do zatrudnienia bez faworyzowania i porównywania umie-
jetnosci zawodowych róznych osób. W wyniku takiego postepowania pojawila
sie ostatnio znacznie wieksza róznorodnosc szkoleniowych programów regio-
nalnych w porównaniu z rokiem 1993, w którym zostala wprowadzona ustawa
o decentralizacji szkolnictwa.

B.5. SZKOLNICTWO WYZSZE

B.5.1. Typy instytucji i sciezki ksztalcenia

Francuskie szkolnictwo wyzsze charakteryzuje sie wspólistnieniem licz-
nych instytucji posiadajacych zróznicowane cele i struktury organizacyjne oraz
odmienne kryteria przyjec na uczelnie.

Ta róznorodnosc rozciaga sie na organizacje studiów, ich dostepnosc jak
równiez na przyznawanie róznego typu dyplomów wydawanych przez odpo-
wiednie Ministerstwa, którym podlegaja szkoly wyzsze (Ministerstwo Edukacji
Narodowej, ale takze przez Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Przemyslu,
Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony...).

We Francji istnieja dwa glówne typy edukacji na poziomie wyzszym: krót-
kie szkolenia zawodowe oraz dlugoterminowe studia uniwersyteckie.

B.5.1.1. Krótkie formy ksztalcenia zawodowego na poziomie wyzszym

Nauka na takich kursach jest nastawiona na uzyskanie kwalifikacji zawo-
dowych. Obejmuja one takie dziedziny, jak: przemysl, biznes, sektory zdrowia
i socjalny. Studia trwaja od 2 do 3 lat, czasem dluzej. Instytucjami odpowie-
dzialnymi za prowadzenie tego typu kursów sa:

. Instytuty techniczne w uniwersytetach (lUT - Instituts Universitaires de
Technologie)

Kursy te koncza sie otrzymaniem uniwersyteckiego dyplomu technicznego
(DUT), który umozliwia absolwentom szybki awans na stanowisko kierownicze
w zakladzie pracy. Przyjec na te studia dokonuje sie w drodze selekcji.

. Wyzsze kursy techniczne w liceach (Sections de Techniciens Superieurs)
Nauka na tych kursach konczy sie uzyskaniem dyplomu technika wykwali-

fikowanego (BTS), który rózni sie od dyplomu otrzymywanego na Uniwersyte-
cie (lUT), poniewaz ksztalcenie w liceum przygotowuje do zawodów o waskiej
specjalizacji. Przyjecie do tego typu szkól jest uzaleznione od posiadanego
swiadectwa szkolnego.

. Szkoly specjalistyczne (Les Ecoles Specialisees)
Podlegaja odpowiednim Ministerstwom (Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kul-

tury).
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Szkolyte prowadzaspecjalistyczneksztalceniezawodowe,np. dla pielegniarek,
pracownikówsocjalnych.Przyjeciado szkólodbywajasie na drodzeegzaminukon-
kursowegolubrozmowykwalifikacyjnej.Nauka zazwyczajtrwa od 3 do 4 lat.

B.5.1.2. Szkolnictwo wyzsze wieloletnie (L'enseignement superieur long)

Wieloletnia edukacje w ramach szkolnictwa wyzszego zapewniaja: uniwer-
sytety, szkoly wyzsze (grandes ecoles) i wyzsze szkoly artystyczne i architektu-
ry. Istnieja istotne róznice zarówno w sciezkach ksztalcenia, jak i w procedurach
zapisu i konkursach.. Uniwersytety (Les universites)

Uniwersytety zapewniaja wieloletnia edukacje akademicka prowadzaca do
uzyskania specjalizacji i/lub jedynie przygotowujaca do wykonywania zawodu.
Z reguly nabór na studia uniwersyteckie prowadzony jest poprzez rejestracje
kandydatów posiadajacych mature. W trakcie trwania studiów odbywa sie se-
lekcja studentów. Uniwersytety proponuja róznego typu kursy oraz umozliwiaja
otrzymanie odpowiedniego dyplomu po zdaniu egzaminu koncowego.

Uniwersytety oferuja rózne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
które sa odpowiedzia na wystepujace czasami trudnosci w dostosowaniu sciezki
ksztalcenia do potrzeb kandydata.

Oto glówne sciezki ksztalcenia zawodowego na poziomie uniwersyteckim:

"Tradycyjny" tok studiów uniwersyteckich
Nauka na uniwersytetach podzielona jest na 3 kolejne cykle, z których kaz-

dy zakonczonyjest odpowiednim dyplomem:
. cykl pierwszy jest to podstawowykurs wstepny, dostepny dla osób posiadaja-

cych dyplom ukonczenia szkoly sredniej wyzszej ("backalaureat"). Dwuletni
kurs konczy sie Dyplomem ogólnym studiów uniwersyteckich, w którym
podanyjest ukonczonykierunekstudiów cyklu pierwszego(DEUG),

. cykl drugi jest poglebieniem edukacji w specyficznych dziedzinach, prze-
waznie akademickich, czasami zawodowych. Studia trwaja 2 lata, czasami
3 lata. Moznaje podjac po otrzymaniu dyplomu (DEUG).

Istnieje kilka rodzajów kursów:

l) tradycyjne studia akademickie prowadzace do uzyskania dyplomu licen-
cjata (DEUG + l rok studiów), a nastepnie uzyskanie dyplomu magisterskie-
go (l rok nauki dodatkowo);

2) ksztalcenie zawodowe trwajace 2 lata, prowadzace do uzyskania dyplomu
magistra nauki i techniki (Maitrise de Sciences et Techniques - MST).
Studenci koncza nauke uzyskaniem dyplomu z tytulem magistra nauki i tech-
niki (MST) lub magistra nauki i zarzadzania (Maitrise de Sciences de Ge-
stion - MSG);

3) 3-letnie studia zakonczone dyplomem inzyniera.
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· Trzeci cykl jest programem nauczania w zaawansowanych specjalizacjach,
ksztalcenie zawiera duzy ladunek metodologii naukowej. Ten poziom eduka-
cji wymaga od kandydata roku lub kilku lat przygotowan do podjecia stu-
diów. Nabór na 3 cykl studiów odbywa sie droga selekcji wsród osób posia-
dajacych dyplom magistra, tytul inzyniera lub inny ekwiwalentny dyplom.

Oferuje sie dwa rodzaje kursów:
I) ksztalcenie zawodowe, które trwa ] rok. W ramach nauki obowiazkowe

jest odbycie praktyki w okreslonym przedsiebiorstwie. Ukonczenie edu-
kacji wienczy uzyskanie Dyplomu wyzszych studiów specjalistycznych
(Diplóme d' Etudes Superieures Specialisees - DESS),

2) studia doktoranckie rozpoczynaja sie ] rokiem studiów w zakresie me-
todologii badan. Po roku studiów otrzymuje sie Dyplom ukonczenia stu-
diów poglebionych (Diplome d'Etudes Approfondies - DEA), nastepnie
student przygotowuje prace doktorska (zazwyczaj trwa to 3 lata).

Ksztalcenie w dziedzinie zdrowia (Formations du secteur de la sante)

Czas trwania nauki zalezy od kierunku studiów:
· od 8 do ]] lat edukacji zakonczone uzyskaniem dyplomu panstwowego

doktora medycyny (Diplóme d'Etat de docteur en medeciue),
· od 6 do 9 lat - dyplom doktora chirurgii dentystycznej (docteur en chirur-

gie dentaire) oraz
· od 6 do 9 lat - dyplom doktora fannacji (docteur en pharmacie).

Selekcja na studia odbywa sie poprzez egzamin konkursowy po pierwszym
roku nauki: liczba studentów dopuszczonych do 2 roku studiów jest okreslana
kazdego roku przez ministerstwo.

Na studiach medycznych, stomatologii i farmacji odbywaja sie egzaminy
konkursowe pod koniec 2 cyklu nauki, tzw. cykl intemship (dwuletni pobyt
i staz w szpitalu), który umozliwia studentom wybór dalszej specjalizacji.

Uniwersyteckie Instytuty Zawodowe (Instituts Universitaires
Professionnalises)

Instytuty tego rodzaju zostaly utworzone niedawno. Studenci, którzy ukon-
czyli ] rok wyzszej uczelni moga kontynuowac nauke z tych instytutach. Trzy-
letni okres nauki poswiecony jest ksztalceniu zawodowemu. 1/3 programu jest
realizowana w srodowisku fachowców, wlaczajac w cykl szkolenia równiez
wprowadzenie do badan naukowych. Obowiazkowa jest praktyczna znajomosc
dwóch jezyków obcych.

Instytuty Nauk Politycznych (Instituts d'Etudies Politiques - lEP)
Instytuty Nauk Politycznych istnieja na wielu francuskich uniwersytetach,

na których ciesza sie duza autonomia. Studentom proponuje sie tu urozmaicone
i róznorodne wyklady ze szczególnym skoncentrowaniem sie na naukach poli-
tycznych, historii, socjologii, prawie, stosunkach miedzynarodowych i ekono-
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mii. Przyjecia do instytutów odbywaja sie na podstawie konkursów. Studia
trwaja 3 lata. Po pierwszym roku nauki, na którym prowadzone sa wyklady
z róznych przedmiotów studenci wybieraja nastepujace specjalizacje: sluzba
publiczna, ekonomia i finanse, ekonomia i polityka spoleczna, stosunki miedzy-
narodowe.

Wyzsze Szkoly Pedagogiczne (Instituts Universitaires de Formation des
Maitres - IUFM)

Sa to studia dla osób posiadajacych dyplom licencjacki (Iicence = DEUG +
l rok studiów), które pragna ubiegac sie w publicznym egzaminie konkursowym
o uprawnienia do nauczania na poziomie podstawowym lub srednim. Okres
przygotowawczy do egzaminu trwa l rok. Po zdaniu egzaminów koncowych
Wyzsze Szkoly Pedagogiczne (IUFM) organizuja dla absolwentów jednoroczne
praktyki zawodowe.

. Szkoly wyzsze (Les grandes ecoles)

Wszystkie wyzsze szkoly zapewniaja wysoki poziom nauczania i szkolenia,
najczesciej zawodowego, ale takze w niektórych przypadkach na poziomie aka-
demickim.

Przyjecie do tego typu szkól nastepuje po zdaniu bardzo elitarnych konkur-
sowych egzaminów, dostepnych dla studentów, którzy ukonczyli klasy przygo-
towawcze (CPGE) oraz dla tych, którzy posiadaja dyplom francuski lub zagra-
niczny stwierdzajacy ukonczenie przynajmniej 2 lat na wyzszych uczelniach.

Klasy przygotowawcze do szkól wyzszych (Classes Preparatoires aux
Grandes Ecoles - Lycees - CPGE) sa prowadzone w niektórych szkolach sred-
nich (na poziomie liceum). Prowadza one intensywne ksztalcenie, przewaznie
teoretyczne nastawione na przygotowanie studentów do przystapienia do egza-
minów wstepnych na wybrane przez nich uczelnie. Nabór do tych szkól odbywa
sie na drodze konkursów w oparciu o wyniki osiagane w szkole.

Postepy w nauce osiagniete po pierwszym roku studiów w Grand Ecole,
sprawdzane sa poprzez egzamin konkursowy. Studia trwaja 3 lata (4 lata
w przypadku studiów weterynaryjnych).

Ukonczenie szkól wyzszych o charakterze zawodowym udokumentowane
jest otrzymaniem nastepujacych dyplomów:
. dyplom inzyniera,
. dyplom ukonczenia wyzszej szkoly biznesu,
. dyplom chirurga weterynarii.

Wyzsze szkoly na poziomie akademickim nazywane sa Ecoles Normales
Superieures. Oferuja one uprzywilejowana sciezke nauki na wysokim poziomie
teoretycznym oraz badawczym w nastepujacych dziedzinach: nauki przyrodni-
cze, literatura, technika oraz pedagogika.
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· Szkoly Sztuk Pieknych i Architektury (Les Ecoles d'Art et d'Architecture)
Edukacja w zakresie sztuk pieknych (artystyczna) jest prowadzona w lice-

ach plastycznych i uniwersytetach (lycees, universities), które podlegaja Mini-
sterstwu Edukacji Narodowej oraz w innych instytucjach takich jak np. szkoly
sztuk pieknych i konserwatoria, które podlegaja Ministerstwu Kultury. Nabór do
tych szkól jest zawsze bardzo selektywny. Program nauczania obejmuje duza
róznorodnosc przedmiotów odzwierciedlajacych rózne dziedziny artystyczne.

Architekture mozna studiowac w wyspecjalizowanych autonomicznych
szkolach dla architektów. Dostep (selektywny) mozliwy jest dla osób posiadaja-
cych swiadectwo ukonczenia szkoly sredniej wyzszej, tzw. "backalaureat". Za-
klada sie, ze studia powinny trwac 5 lat, lecz najczesciej trwaja dodatkowo jesz-
cze przez kolejny rok lub dwa.

B.5.2. Mozliwosci przenoszenia sie z jednej uczelni na dru ga

We Francji istnieje wiele mozliwosci przenoszenia sie na wydzialy innych
uczelni. Jest to jednak zawsze zwiazane z ponownym przystapieniem do kon-
kursowych egzaminów na obrany inny kierunek lub kontynuowania nauki na
analogicznym wydziale innej uczelni.

Najczesciej spotyka sie:
· przeniesienia studentów z 2 lub 4 roku Uniwersytetów na wydzialy Wyz-

szych Szkól (Grandes ecoles),

· przeniesienia z klasy przygotowawczej Wyzszej szkoly (Grandes ecoles) na
3 rok Uniwersytetu,

· przeniesienia z Wyzszej szkoly (Grandes ecoles) na studia podyplomowe na
Uniwersytecie.

B.5.3. Studenci zagraniczni

Procedura przyjmowania obcokrajowców na studia na wszystkich wyzszych
uczelniach we Francji jest zupelnie odmienna od stosowanej wobec rodowitych
Francuzów i zalezy od indywidualnych kwalifikacji kandydata.

· Przyjecie kandydata na pierwszy cykl studiów uniwersyteckich
(pierwsze dwa lata studiów)

Osoby posiadajace dyplom ukonczenia sredniej szkoly wyzszej (liceum)
musza sie zwrócic z prosba o przeslanie formularza zgloszeniowego na studia
do Sluzb Konsularnych ds. Kultury przy Ambasadzie Francji w terminie po-
przedzajacym rok akademicki, tj. pomiedzy 15 listopada a 15 stycznia. Formu-
larz ten nalezy wypelnic i odeslac do Ambasady przed pierwszym lutego. Kan-
dydat wybiera dwa uniwersytety i/lub kursy szkoleniowe w kolejnosci zgodnej
ze swoimi preferencjami.
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Kandydatów juz przebywajacych we Francji obowiazuje tryb tzw. Podania
o warunkowe przyjecie (Prior Admission Application). Skladaja oni wnioski
bezposrednio w tej uczelni, na która chca sie dostac.

Osoby, które postepuja zgodnie z procedura przyjec na wyzsze uczelnie
otrzymuja zawiadomienie o przystapieniu do egzaminu z jezyka francuskiego.
Wynik egzaminu z jezyka oraz formularz zgloszeniowy sa przesylane na odpo-
wiedni wydzial Uniwersytetu w terminie 1-15 marca.

W kwietniu pierwszy z wymienionych przez kandydata uniwersytet jest zo-
bowiazany przeslac odpowiedz na zgloszenie. W przypadku odmowy przyjecia
na uczelnie formularz zgloszeniowy zostaje przeslany do uniwersytetu wymie-
nionego przez kandydata na drugim miejscu. Uczelnia ta przesyla odpowiedz
okolo 15 maja.

Studenci, którzy zostali przyjeci na studia uniwersyteckie, musza potwier-
dzic swoje zgloszenie przed 31 lipca.

W przypadku odmowy przez obydwa uniwersytety oraz uzyskania z egza-
minu z jezyka francuskiego oceny równej 10/20 lub wyzszej niz wymieniona,
studentIkamoze zwrócic sie do Ministerstwa Edukacji Narodowej (DAIES-61-65
rue Dutot-75732 Paryz C6dex 15) z prosba o ponowne rozpatrzenie i rozwiaza-
nie tego problemu. Wniosek ten musi byc wystosowany przed 10 lipca.

Niektóre grupy kandydatów obcokrajowców sa zwolnione z powyzszej pro-
cedury i moga skladac podania bezposrednio na uniwersytety. Sa to
w szczególnosci polityczni uchodzcy, dzieci dyplomatów oraz studenci z Nie-
miec pod warunkiem, ze ukonczyli dodatkowo w szkole sredniej kurs jezyka
francuskiego.

. Przyjecia kandydatów na inne wyzsze uczelnie

W celu dostania sie na drugi i trzeci cykl nauki uniwersyteckiej, na wy-
dzialy Instytutu Nauk Politycznych oraz Uniwersyteckich Instytutów Zawodo-
wych kandydaci zwracaja sie bezposrednio do uczelni badz instytucji z pisem-
nym wnioskiem przesylanym do sekretariatu wydzialu danego kierunku stu-
diów.
Szkoly wyzsze:

Klasy przygotowawcze:

zgloszenie bezposrednio do instytutu.

zgloszenie do instytutu oraz jednoczesnie do Rekto-
ratu odpowiedniego dystryktu edukacyjnego (Centrum
Informacji i Poradnictwa Dystryktu Edukacyjnego).
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B.6. EDUKACJA I SZKOLENIA ZAWODOWE DLA
OSÓB NIEPELNOSPRA WNYCH FIZYCZNIE
I UMYSLOWO

B.6.1. Poradnictwo zawodowe i wsparcie finansowe dla osób
ze specjalnymi potrzebami

W kazdymdepartamenciedzialajadwie instytucjeodpowiedzialneza do-
radztwoi pomocfinansowaosobomzespecjalnymipotrzebami:

. Okregowa Komisja ds. Edukacji Specjalnej (CDES- CommissionsDe-
partementales de L'Education Speciale), która zajmuje sie mlodzieza do
lat 20 niepelnosprawna fizycznie i umyslowo,

. Komisja COTOREP - Commissons Techniques d'Orientation et de
Reclassement Professionnel) - zajmujaca doroslymi osobami niepelno-
sprawnymI.

B.6.2. Uslugi edukacyjne dla dzieci i mlodzi~ ze specjalnymi
potrzebami

Na kazdym poziomie obowiazkowej nauki w ramach narodowego systemu
szkolnictwa istnieja:
. Sluzby ds. prewencji i adaptacji. Ich glównym zadaniem jest umozliwienie

uczniom posiadajacym specjalne potrzeby podjecie nauki w normalnych
szkolach i klasach;

. Szkoly specjalne dla uczniów niesprawnych fizycznie i umyslowo.
Dodatkowo sektory: spoleczny i zdrowia sluza pomoca niepelnosprawnym

w diagnostyce i prewencji, w prowadzeniu nauki w domu ucznia oraz sprawuja
opieke nad takim uczniem bezposrednio w jego domu. Zajmuja sie równiez ich
edukacja i szkoleniami zawodowymi.

B.6.3. Zródla informacji o ksztalceniu i szkoleniach zawodowych ,

. Departament dla niepelnosprawnych (Secretariat d' Etat aux personnes
handicapees), I

. KrajoweZawodoweCentrum studiów i badan nad niepelnosprawnymi
(Centre technique national d'etudies et de recherches sur les handicaps et les
inadaptations),

. Uslugi rehabilitacyjne ONISEP-u (Service Readaptation de I'ONISEP),. Wyspecjalizowany oddzial Centrum Informacji i Poradnictwa Zawodowego
(Cia) - (75013 Paryz).
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B.7. NAUCZANIE NA ODLEGLOSC
(FORMATlON A DISTANCE)

. Krajowe Centrum Ksztalcenia na Odleglosc (Le Centre National
d'Enseignement il Distance - CNED)

Krajowe Centrum Ksztalcenia na Odleglosc (CNED) podlegle Ministerstwu
Edukacji Narodowej jest pierwsza tego typu instytucja w krajach fTancuskoje-
zycznych. W Centrum zarejestrowanych jest 450 000 studentów, którym umozli-
wia sie szeroki zakres nauczania korespondencyjnego. Wsród 450 000 korzystaja-
cych z tej formy ksztalcenia 80% uczacych sie stanowia dorosli, a 30 000 z nich
mieszka za granica. Narodowe Centrum Ksztalcenia Korespondencyjnego
(CNED) udostepnia swoim studentom tradycyjne drukowane materialy i pomoce
naukowe oraz umozliwia korzystanie z szerokiej oferty mediów: audio i kasety
wideo, multimedia, interaktywne audycje TV. Centrum posiada dwie strony inter-
netowe: www.cned.fr oraz www.Campus.electronique.fT. CNED ma do zaofero-
wania ponad 3 000 modulów szkoleniowych dla poczatkujacych lub kontynuuja-
cych nauke na wszystkich poziomach nauczania. Edukacja obejmuje wiele dzie-
dzin wiedzy i umozliwia kontynuowanie szkolenia zawodowego, np. doksztalcanie
na poziomie wyzszym lub nauczanie jezyków obcych itp.

. Uniwersyteckie Centrum Ksztalcenia Korespondencyjnego (Les Centres
de Tele-enseignemement Universitaire - CTU)

Miedzyuczelniana Federacja ds. ksztalcenia korespondencyjnego obejmuje
21 uniwersytetów, w których dzialaja takie centra. Studenci korzystajacy z tej
formy szkolnictwa wyzszego otrzymuja po zdaniu egzaminów koncowych wiek-
szosc dyplomów 1 cyklu akademickiego (DEUG/Dyplom ukonczenia uniwer-
syteckich studiów ogólnoksztalcacych), wiele dyplomów 2 cyklu (licencjat
i magisterium) oraz niektóre dyplomy ukonczenia studiów podyplomowych.

. Krajowe Centrum Ksztalcenia i Szkolenia Korespondencyjnego (Centre
national d'enseignement et de formation il distance - CNEFAD)

Stowarzyszenie ds. szkolenia zawodowego dla doroslych (AFPA) (patrz
§ C.3) prowadzi w ramach ksztalcenia korespondencyjnego nauke róznych
przedmiotów akademickich i szkolenia zawodowe (AFPA-CNEFAD). Kursy
(okolo 80) lacza zarówno szkolenia na poziomie akademickim, jak i zawodo-
wym. Zasieg dzialalnosci Narodowego Centrum Ksztalcenia i Szkolenia Kore-
spondencyjnego (CNEFAD) jest rozszerzany i nowe osrodki sa tworzone
w róznych regionach kraju.

. Instytucje prywatne

Istnieje wiele takich instytucji. Ich poziom nauczania jest bardzo rózny.
Fakt ten jest spowodowany niezbyt rygorystycznymi przepisami prawnymi w tej
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dziedzinie. Informacje o prywatnych instytucjach mozna uzyskac w Narodowym
Zrzeszeniu Prywatnych Instytucji ds. Ksztalcenia na Odleglosc (CHANED), do
którego nalezy okolo 20 instytucji.

B.8. NAUCZANIE JEZYKA CUDZOZIEMCÓW

W sprawach zapisów cudzoziemców na wyzsze uczelnie patrz § B.5.3.8.

B.8.1. Nauczanie jezyka francuskiego

Zarówno we Francji, jak i za granica istnieje wiele mozliwosci doskonale-
nia jezyka francuskiego. Za granica, oprócz szkól nauczania jezyka francuskie-
go, które tworzone sa przez rózne kraje, kursy prowadzone sa równiez przez siec
francuskich Stowarzyszen Alliances Fram;aises oraz Instytuty i Osrodki Kultu-
ry Francuskiej.

We Francji istnieje wiele takich osrodków. Spis instytucji prowadzacych
kursy w róznych regionach Francji mozna otrzymac w Regionalnych Centrach
ds. ksztalcenia akademickiego i szkolnego (Centre Regionaux des Oeuvres
Universitaires et Scolaires - ROUS).

Cudzoziemcy otrzymuja nastepujace dyplomy ukonczenia kursów jezyka
francuskiego:. Dyplom ukonczenia podstawowego kursu jezyka francuskiego (Le Diplome

Elementaire de Langue Frans:aise - DELF).

. Dyplom ukonczenia zaawansowanego kursujezyka francuskiego (DALF).

B.8.2. Nauczanie i szkolenie w zakresie innych jezyków obcych

. W szkolach podstawowych i srednich
W celu umozliwienia cudzoziemcom ksztalcenia sie w ramach francuskiego

systemu edukacyjnego oraz otwarcia drogi powrotu studentów do swojej ojczy-
zny po skonczonej edukacji we Francji zostaly utworzone miedzynarodowe
oddzialy w colleges i lycees. Ksztalcenie odbywa sie równolegle w jezyku fran-
cuskim, jak i odpowiednim obcym jezyku zgodnie z narodowoscia studentów
(jezyk i literatura, historia). Dla obcokrajowców porozumiewajacych sie swoim
jezykiem jezyk francuski traktowany jest jako jezyk obcy. Prowadzi to do
umozliwienia im stopniowego korzystania z nauki w klasach przeznaczonych
dla rodowitych Francuzów. W 18 Gimnazjach i 15 Liceach utworzono miedzy-
narodowe oddzialy, np. istnieje francusko-niemieckie liceum pod Paryzem.

We Francji powstalo wiele szkól z jezykami obcymi prowadzonych przez
prywatne instytucje (np. utworzono szkoly francusko-angielskie, francusko-
-amerykanskie, francusko-szwedzkie). Wiekszosc z nich zlokalizowana jest
w duzych miastach, szczególnie w obrebie Paryza.
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. W szkolach wyzszych
We Francji nie istnieje zadna uczelnia, która prowadzilaby wyklady w je-

zykach obcych. Zajecia na niektórych uniwersytetach i w szkolach wyzszych
(biznes i szkoly techniczne) oraz kursy i szkolenia sa prowadzone w jezyku
obcym i umozliwiaja ukonczenie nauki cudzoziemcom. W efekcie otrzymuja oni
dwa dyplomy. Jest to czesc oficjalnego toku studiów w ramach francuskiego
systemu edukacji.

Jedynymi dyplomami, które moga zostac wystawione w jezyku angielskim,
jest MBA - magisterium w dziedzinie zarzadzania. Niektóre Prywatne Szkoly
Biznesu prowadza zajecia w jezyku angielskim, co umozliwia studentom ewen-
tualne przeniesienie sie na wydzialy uniwersytetów amerykanskich.

- ---
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C. KSZTALCENIE I SZKOLENIE DOROSLYCH

C.I. EDUKACJA OGÓLNA

. Zindywidualizowane warsztaty pedagogiczne (Les Ateliers Pcdagogiqu-
es Personnalises - APP)

APP daja mozliwosc zdobycia wyksztalcenia ogólnego w zakresie podsta-
wowych przedmiotów szkolnych (glównie w zakresie jezyka francuskiego
i matematyki) sluchaczom posiadajacym niski poziom wyksztalcenia. Edukacja
opiera sie w zasadzie na samoksztalceniu oraz indywidualnym toku nauczania.
Kursy - w kazdym osrodku tanie, a dla pewnych grup sluchaczy bezplatne -
przygotowuja sluchaczy do podejscia do konkursowych egzaminów na wyzsze
uczelnie zawodowe oraz umozliwiaja podjecie pracy na nizszych stanowiskach
pedagogicznych.

. Szkoly wieczorowe i/Iub sobotnie organizowane przez Stowarzyszenie
Publicznych Szkól Zawodowych (GRETA) istniejace przy niektórych in-
stytucjach edukacyjnych (patrz § C.3)

Warunki nauczania na tym poziomie róznia sie bardzo w zaleznosci od te-
go, w którym miescie sa organizowane.

. Kursy przygotowawcze do egzaminu i uzyskania zaswiadczenia umozli-
wiajacego dostanie sie na studia uniwersyteckie (DAEU) (patrz § C.2.1).

Sa prowadzone przez wiekszosc uniwersytetów w zorganizowanych klasach
wieczorowych trwajacych przez caly rok akademicki lub na intensywnych kur-
sach przygotowawczych.

C.2. DOSTEP DO SZKÓL WYZSZYCH

C.2.1. Specjalne kursy i procedury umazliwiajace dostanie sie na
wyzsza uczelnie

. Dyplom upowazniajacy do podjecia studiów - (Diplome d'acces aux
Etudes Universitaires - DAEU)
Jest on odpowiednikiem swiadectwa dojrzalosci. Upowazniado podjecia stu-

diów zarówno na Uniwersytecie,jak i w innych uczelniach takich, jak np. BTS
(Dyplom Starszego Technika) i DU (Dyplomy Uniwersyteckie).Okres przygoto-
wawczy trwa l rok. Na kursy przygotowawczemoga uczeszczac kandydaci, któ-
rzy ukonczyli24 lata lub maja przynajmniej20 lat i dwuletni staz zawodowy.

Opcja A - jest podstawa do ubiegania sie na studia, najczesciej w dziedzi-
nie literatury, nauk spolecznych i ekonomii. Jest najbardziej popularna wsród
kandydatów.
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Opcja B - przygotowuje do podjecia studiów w dziedzinie nauk scislych
i przyrodniczych.

DAEU (dyplom upowazniajacy do rozpoczecia studiów wyzszych) - do je-
go uzyskania mozna szkolic sie przez okres maksymalnie 5-letni, mozna go zdo-
byc na wiekszosci uniwersytetów. Zajecia prowadzone sa w postaci kursów
wieczorowych, sobotnich lub sesji intensywnych.

. Zatwierdzanie doswiadczen zawodowych
Istnieje mozliwosc uznania zdobytych w trakcie pracy osiagniec oraz

umiejetnosci bez koniecznosci podejmowania dodatkowego szkolenia w tym
kierunku.

Od 1985 roku przepisy prawne zezwalaja uniwersytetom na przyjmowanie
na studia osób, które nie posiadaja odpowiednich kwalifikacji wymaganych na
danym stanowisku, ale jednoczesnie ich doswiadczenia zawodowe i umiejetno-
sci sprzyjaja uzupelnianiu braków. Decyzje o przyjeciu sa podejmowane przez
Rade Pedagogiczna i rozpatrywane indywidualnie.

Niektórzy kandydaci na studia moga byc czesciowo zwolnieni z niektórych
form podnoszenia kwalifikacji zawodowych na wszystkich poziomach. Podsta-
wa do takiej decyzji sa doswiadczenia zawodowe zdobyte w trakcie wykonywa-
nia zawodu. Komisja egzaminacyjna podejmuje taka decyzje po przeanalizowa-
niu CV kandydata.

C.2.2. Studia wyzsze dla doroslych

. Krajowe Konserwatorium Sztuki i Rzemiosla (Conservatoire National
des Arts et Metiers - CNAM)

Duze publiczne wyzsze uczelnie techniczne dla doroslych (CNAM) maja
ponad 50 edukacyjnych osrodków na terenie calej Francji. Proponuja one wzor-
cowe kursy wieczorowe i sobotnie dla pracujacych. Kursy te umozliwiaja stu-
dentom zdobycie dyplomów na wszystkich poziomach, dochodzac nawet do
dyplomu doktoranckiego. W przypadku wysylania kandydata na studia uzupel-
niajace brane sa pod uwage doswiadczenia wyniesione z pracy zawodowej.
CNAM organizuje takze ustawiczne kursy szkoleniowe dla pracowników.

. Kursy wieczorowe lub sobotnie prowadzone na niektórych uniwersyte-
tach lub lUT (Uniwersyteckie Instytuty Techniczne)

Kursy te generalnie zarezerwowane sa dla ludzi aktywnych zawodowo.
Umozliwiaja kandydatom podjecie dalszej nauki w ramach I cyklu akademic-
kiego i uzyskanie dyplomów zawodowych. W niektórych przypadkach uczestnik
kursu jest przygotowany do zdobycia licencjatu lub znacznie rzadziej dyplomu
magistra.
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C.3. KSZTALCENIE ZAWODOWE DOROSLYCH

Francuskie zaklady pracy zatrudniajace wiecej niz 10 pracowników prze-
znaczaja przecietnie 3,3% wynagrodzen na rzecz szkolenia swojego personelu,
jest to kwota wyzsza, niz przewiduja przepisy prawne (=1,5%). Pracownicy
przedsiebiorstw przewaznie wysylani sa na róznego rodzaju kursy do instytucji
zewnetrznych prowadzacych szkolenia.

Rynek ksztalcenia ustawicznego jest bardzo zróznicowany i podzielony na
sektor publiczny i prywatny. Wiele z tych instytucji - a szczególnie wszystkie
instytucje publiczne - prowadzi zarówno szkolenia dla pracowników w imieniu
pracodawcy, jak i szkolenia dla specyficznych grup adresatów, np. poszukuja-
cych pracy, pracowników przeznaczonych do zwolnienia, mlodziezy bez kwali-
fikacji zawodowych itp.

. Publiczne Instytucje ds. szkolenia
AFP A - Stowarzyszenie ds. Szkolenia Zawodowego Doroslych
AFPA jest pierwsza tego typu instytucja we Francji. Prowadzi ponad 200
centrów szkoleniowych. Wydaje wlasne dyplomy, uznawane za równopraw-
ne z dyplomami wydawanymi przez szkoly podlegle Ministerstwu Edukacji
Narodowej. Zakres mozliwych do uzyskania kwalifikacji od robotnika wy-
kwalifikowanego po technika. Osrodki badan psychometrycznych AFPA
prowadza poradnictwo zawodowe dla doroslych.

GRET A - Stowarzyszenie publicznych szkól zawodowych
Wyzsze techniczne szkoly srednie i szkoly zawodowe (Liceum techniczne
i Liceum zawodowe) naleza do Stowarzyszenia GRETA. Organizuja szkole-
nia dla doroslych. Czynnie dzialaja w dziedzinie organizowania ustawiczne-
go ksztalcenia osób aktywnych zawodowo.

CNAM - Krajowe Konserwatorium Sztuk Pieknych i Rzemiosla
Kursy prowadzone sa w godzinach pracy i przybieraja forme ustawicznego
ksztalcenia. Jesli jednak kursy te sa podejmowane przez uczestników w ich
wlasnym czasie, po godzinach pracy nosza nazwe rozwoju indywidualnego
(promotion sociale) (patrz § C.2.2).

. Prywatne instytucje szkoleniowe
Generalnie specjalizuja sie w prowadzeniu szkolen w róznych dziedzinach
zawodowych. Informacje dotyczace ksztalcenia mozna uzyskac w Centrum
Informacyjnym (Centre Inffo) oraz w sieci CARIF (patrz C.5).
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C.4. MOZLIWOSCI URLOPU SZKOLENIOWEGO

Indywidualny urlop szkoleniowy (Conge Individuel de Formation -
CIF)

CIF jest legalnie uznawany przez prawo we Francji. Umozliwia on osobom
zatrudnionym dokonanie wyboru odpowiedniego kursu i uczeszczanie na zajecia
w godzinach pracy co nie powoduje zmniejszenia wynagrodzenia.

Pracownicy z prywatnego sektora moga równiez korzystac z tej mozliwosci,
pod warunkiem ze sa zatrudnieni przez 24 miesiace i minimum 12 osób w za-
kladzie pracuje w czasie, gdy szkolacy sie pracownik korzysta z urlopu szkole-
niowego. Maksymalny czas trwania szkolenia to I rok w przypadku kursu
w pelnym wymiarze godzin lub 1200 godzin w przypadku szkolenia krótkoter-
minowego. Jedna osoba moze korzystac z urlopu CIF wiecej niz jeden raz
w czasie trwania nauki, lecz miedzy jednym a drugim urlopem musi istniec
przerwa przynajmniej 6 miesiecy.

. Zasilek na podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia (I'Allocation
Formation Reclassement)

Zasilek ten moze zostac wyplacony osobie poszukujacej pracy z zasilku dla
bezrobotnych na udzial w kursie szkoleniowym. Jednak okres oplacanego szko-
lenia ogranicza sie do czasu pobierania zasilku dla bezrobotnych.

. Inne formy platnego urlopu
Z innych form platnych urlopów mozna skorzystac w szczególnych przy-

padkach (np. na wykonanie bilansu kompetencji) lub dostepne sa one tylko dla
pewnych kategorii osób (mlodzi pracownicy, przedstawiciele Zwiazku Zawo-
dowego...).

C.5. GLÓWNE ZRÓDLA INFORMACJI

. W skali krajowej: Centrum Informacji (Centre INFFO),

. Na poziomie regionalnym: Siec CARl F - Centrum Promocji i Zasobów
Informacji o Szkoleniach,

Rektorat - lokalne wladze dla regionu szkoleniowego Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej,
Delegatura ds. ksztalcenia ustawicznego (DAFCO).
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D. USLUGI W ZAKRESIE PORADNICTWA
ZAWODOWEGO

D.l. SLUZBY PORADNICTWA ZAWODOWEGO
I PRAKTYCY PORADNICTWA

Zestawienie Sluzb Poradnictwa Zawodowego dostepnych na terytorium kraju
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Nazwa Ministerstwo Grupy Glówne Kwalifikacje
instytucii docelowe dzialania doradców

CIO Centra Ministerstwo - uczniowie w CIO: recepcja, Doradcy zawodowi:
Infonnacji Edukacji Naro- szkól sred- dokumentacja, psychologowie
i Poradnictwa dowej, Departa- nich infonnacje i porady poradnictwa zawo-
(ponad 500 ment Edukacji, (gimnazjum w Gimnazjum oraz dowego posiadajacy
centrów i 5000 Szkolnictwa i liceum) Liceum: infonnacje, linencjat (3 lata)
doradców za- Wyzszego i Ba- - ich rodzice, indywidualne do- w zakresie psycho-
wodowych). dan - studenci szkól radztwo, porady logii, dodatkowo

wyzszych grupowe, wspólpra- ukonczony 2-letni
- dorosli ca z personelem kurs na poziomie

pedagogicznym akademickim

CIDJ Centrum Ministerstwo Mlodzi ludzie Dokumentacja, Dokumentalisci,
Infi Mlodziezy szybka infonnacja personel recepcji
i Dokumentacji i Sportu na rózne tematy,
Mlodziezy w tym kursy szkole-

niowe i zawodowe
SCUlO Centra Ministerstwo studenci Recepcja, doku- Doradcy-psycholo-
Ogólnych In- Edukacji Naro- mentacja, gowie na pól etatu
fonnacji dowej, Szkolnic- infonnacja, (patrz CIa) pracow-
Uniwersytec- twa Wyzszego doradztwo nicy rekrutowani
kich i Porad- i Badan przez Uniwersytet
nictwa
Zawodowego
(znajduja sie we
wszystkich
uniwersytetach)
Lokalne Misje Mlodziez Pomoc w zawodo- Zróznicowany per-
(485) oraz w wieku wej i spolecznej sonel czesto z wyso-
PAJO (380) 16-25 lat, która integracji, porad- kimi kwalifikacjami

opuscila nictwo
system eduka-
cyjny bez kwa-
lifikacji zawo-
dOwYch



Uslugi lokalne
. Miasteczko zawodów (Cite des Metiers)
Miesci sie w Paryzu jako czesc Miasteczka Nauki i Przemyslu (Cite des Scien-
ces et de I'Industrie). Mozna tam uzyskac materialy i kalendarium wydarzen
w dziedzinie szkolenia i edukacji. Uslugi z zakresu poradnictwa sa oferowane
przez doradców zawodowych reprezentujacych rózne instytucje: CIO, ANPE,
AFPA, CIBC... (patrz powyzej: zestawienie instytucji).
· MIF - Domy informacji o szkoleniach (Maisons d'information sur la forma-

tion).
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Nazwa Ministerstwo Grupy Glówne Kwalifikacje
instytucii docelowe dzialania doradców

ANPE Ministerstwo Dorosli, Posrednictwo Doradcy i glówni
Krajowa Zatrudnienia poszukujacy pracy, doradcy rekrutowani
Agencja ds. i Solidarnosci pracy, poszu- informacja, doku- na drodze konkursu
Zatrudnienia kujacy awansu mentacja, porad- i szkoleni przez
(800 lokalnych zawodowego nictwo, sesje porad- urzedy pracy
gencii) nictwa

AFPA Stowa- Trójstronny Za- Dorosli Informacja, doku- Wykwalifikowani

rzyszenie ds. rzad Podlegajacy mentacja, posred- psychologowie
Szkolnictwa Ministerstwu nictwo w zakresie

Zawodowego Pracy i Solidarno- szkolenia, porad-
Ooroslych (164 sci nictwo

punkty przviec)
APEC Stowarzyszenie Menedzerowie Informacja, doku- Wysoki poziom
Stowarzyszenie finansowane ze i mlodzi ludzie mentacja, porad- wyksztalcenia
ds. zatrudnienia skladek menedze- posiadajacy nictwo w zakresie i doswiadczenia
kadr kierowni- rów i zarzadzane dyplom uniwer- szkolenia dla po- zawodowego
czych przez rade dyrek- sytecki co naj- szukujacych pracy

torów mniej na po-
ziomie magistra
(licencjat + I
rok studiów)
Pracodawcy

APECIT A Stowarzyszenie, Menedzerowie Informacja, doku- Wysoki poziom
Stowarzyszenie wewnetrzna re- i technicy mentacja, porad- wyksztalcenia
ds. Zatrudnienia prezentacja w dziedzinie nictwo, posrednic- i doswiadczenia

Kadr Inzynie- roInictwa, two pracy zawodowego
rów i Techni- ogrodnictwa,
ków Rolnictwa rolno-spo-

zvwczei
CIBC Ministerstwo Osoby aktywne Poglebiony bilans Róznie

Interinstytucjo- Zatrudnienia zawodowo, kompetencji, infor- Personel wydelego-
nalne Centrum i Solidarnosci poszukujacy macje, poradnictwo wany przez instytu-
Bilansu Kom- pracy cje wspóltworzace
petencji (kazdy Centra jak tez per-
departament sonel rekrutowany
posiada jedno do pracy w Centrach
Centrum)



-- -- --

W tych "domach" dorosli moga uzyskac informacje na temat mozliwosci
uczestniczeniaw szkoleniach,czasu trwania kursu oraz analizy socjoekonomiczne
srodowiska lokalnego.Na terenie calej Francji istnieje30 takich osrodków.
· AFIJ - Stowarzyszenie ds. zawodowej integracji absolwentów szkól wyz-

szych (Association pour faciliter I'insertion professionnelle des jeunes
diplómes).

Stowarzyszenie, którego glównym celem jest ulatwienie zawodowej integracji
mlodych absolwentów po uzyskaniu przez nich dyplomów. Stowarzyszenie po-
siada kilka filii na terenie Francji.
· Centra informacji dla kobiet i rodzin (Centres d'Information des Fem-

mes Let de la Familie).
Znajduja sie w licznych miastach. Udzielaja informacji o prawach kobiet.

Mozna uzyskac informacje podobne jak w Centre National d'lnformation et le
Documentation des Femmes et des Familles.

D.2. GLÓWNE ZRÓDLA MATERIALÓW W ZAKRESIE
PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Glówni wydawcy materialów w zakresie poradnictwa zawodowego:

· ONISEP (Office National d'Information sur les Enseignements et les
Professions) - Krajowe Biuro Informacji o Edukacji i Zawodach.

Agencja podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej. Wydaje drukiem mate-
rialy i dokumenty o zawodach i edukacji, które przeznaczone sa zarówno dla
osrodków informacyjnych, osób zajmujacych sie poradnictwem zawodowym,
jak i osób fizycznych. Agencja posiada siec "regionalnych przedstawicielstw",
które równiez wydaja drukiem materialy dostepne we wszystkich instytucjach
edukacyjnych. Niektóre materialy ("miniprzewodniki") sa bezplatnie rozprowa-
dzane wsród uczniów, inne sa dostepne w punktach sprzedazy ONISEP lub
w sprzedazy wysylkowej.

· CIDJ - Centrum Informacji i Dokumentacji Mlodziezy

Wydaje materialy przeznaczone dla mlodziezy oraz dla profesjonalistów. Mate-
rialy te dotycza kwestii interesujacych mlodziez, wsród nich sa równiez publi-
kacje dotyczace ksztalcenia i zawodów.

· Centrum Informacji (Centre INFFO) oraz siec CARIF - Centrum In-
formacji o Ksztalceniu Ustawicznym

Centrum Informacji wydaje drukiem i upowszechnia informacje na poziomie
krajowym w dziedzinie ksztalcenia zawodowego. Wydaje periodyki oraz spe-
cjalistyczne publikacje przeznaczone dla profesjonalistów.

CARIF - zbiera i koordynuje informacje na poziomie regionalnym.
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. ANPE - Narodowa Agencja ds. Zatrudnienia
ANPE opracowuje i wydaje publikacje ROME (Repertoire Operationnel des
Metiers et des Emplois) - wyczerpujacy katalog zawodów z dokladnymi opisa-
mi i róznymi wariantami zatrudnienia.

Inne organizacje, np. APEC, AFPA itd. takze publikuja materialy informa-
cyjne (patrz tabela: Zestawienie Sluzb Poradnictwa Zawodowego).

Inne wydawnictwa (lista nie jest wyczerpujaca):

. L'ETUDIANT - miesiecznik; wydaje równiez specjalistyczne przewodniki
o szkolnictwie wyzszym

27, rue du Chemin Vert
75443 PARIS Cedex 11

. LE MONDE DE L'EDUCATION - specjalistyczny miesiecznik dla profe-
sjonalistów z dziedziny edukacji i przewodniki o szkolnictwie wyzszym.

. GUIDES GO - rocznik, przewodnik o mozliwosciach kariery zawodowej
dla absolwentów, wedlug sektorów

EFClDiffusion BORDAS
28, rue de la Tremoille
75080 PARIS
(EFC - Editions Formation Carriers)

. ORIENTATIONS SERVICE: wykaz szkól i specjalistycznych kursów
szkolnictwa wyzszego.

!DECOM
9, rue de Vezelay
75008 PARIS

D.3. INSTYTUCJE KSZTALCACE I BADAWCZE
NA POTRZEBY PORADNICTW A ZAWODOWEGO

We Francji istnieja trzy centra odpowiedzialne za ksztalcenie zawodowe
dla "Doradców-Psychologów poradnictwa zawodowego". Podlegaja one Mini-
sterstwu Edukacji Narodowej. Nauka trwa 2 lata. Na kursy moga uczeszczac
tylko te osoby, które zdaly konkursowy egzamin wstepny i posiadaja licencjat (3
lata) z psychologii.
. INETOP (Institut National d'Etude du Travail et d'Orientation Profession-

nelle) - Krajowy Instytut Studiów nad Praca i Orientacja Zawodowa,
. COP - Centrum szkoleniowe dla doradców-psychologów orientacji zawo-

dowej - Uniwersytet w Lille 3) (Centre de formation des C~P - Universite
Lille 3).
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· COP - Centrum Szkoleniowe dla doradców-psychologów orientacji zawo-
dowej (Uniwersytet Prowansalski).

Praktycy zatrudnieni w róznego rodzaju sluzbach moga uzyskac rózne dy-
plomy. Wiekszosc z nich studiowalo na uniwersytecie, specjalizujac sie w ta-
kich dziedzinach jak nauki spoleczne i psychologia. Niektórzy pochodza ze
swiata biznesu.

D.4. STOWARZYSZENIE FRANCUSKICH
PSYCHOLOGÓW-DORADCÓW ORIENTACJI
ZAWODOWEJ (ASSOCIATION DES CONSEILLERS
D'ORIENTATION - PSYCHOLOGUESDE FRANCE -
ACOP)

ACOP France

41, rue Gay Lussac
75005 PARIS

Stowarzyszenie sklada sie z psychologów-doradców ds. orientacji zawodo-
wej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem Stowarzyszenia jest promocja
profesjonalnych interesów doradców ds. orientacji i informacji zawodowej.
Wydaje ono naukowy i profesjonalny kwartalnik oraz biuletyn dla czlonków
Stowarzyszenia.

Trouver-creer
14,rue Antoine Dumont
69008 Lyon
33 (0)4 72 71 6675

Stowarzyszeniesluzy pomoca praktykomw zakresie poradnictwa zawodowe-
go w róznych dziedzinach.Glównie zajmuje sie rozwojem i rozpowszechnianiem
metod sluzacych indywidualnemurozwojowizawodowemu(metoda ADVP).
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E. ORGANIZACJE ZAANGAZOWANE
W TRANSNARODOWAEDUKACJE, SZKOLENIA
I POSREDNICTWO PRACY

E.I. INSTYTUCJE KOORDYNUJACE PROGRAMY UNII
EUROPEJSKIEJ

. SOCRATES

Agencja Socrates Francja

. LEONARDO
Agencia Leonardo c/o ACFCI
Zgromadzenie Francuskich Izb Handlu i Przemyslu (Assemblee des Cham-
bres Fran~aises de Commerce et d'Industrie)
45 avenue d'lena- BP 448.16 -75769 PARIS Cedex 16
tel.: 33 (0)1 406937345 - Fax: 33 (0)1 44 179568
e-mail: leonardo@acfci.cci.fr

Punkt kontaktowy ds. szkolnictwa wyzszego, siec konsultantów przedsie-
biorstw, organizacji szkoleniowych.

Agence Leonardo c/o ANPE
Agence Nationale pour l'Emploi - Oirection Generale
Immeble le Galilee-4, rue Galilee - 93198 NOISY LE GRAND Cedex
Tel.: 33 (O)l 49 31 74 70 - Fax: 33 (O)l 43 05 57 72
Punkt kontaktowy dla mlodych pracowników i posrednictwo pracy

Agence Leonardo c/o CEFAR
Centre d'Etudes, de Formation, d' Animation et de Recherche
4, rue Quentin Bauchart-75008 PARIS
tel.: 33 (0)1 5367 B72 32 - Fax: 33 (0)1 472361 87
Punkt kontaktowy dla organizacji zawodowych, partnerów spolecznych, or-

ganizacji budzetowych, przedsiebiorstw, organizacji szkoleniowych.

Agence Leonardo c/o CNOUS
Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires
Punkt kontaktowy dla instytucji w ramach systemu szkolnego lacznie

z centrami praktycznego szkolenia zawodowego oraz instytucjami dla studentów
ze specjalnymi potrzebami.

Agence Leonardo c/o RACINE
RACINE

Organizacja odpowiedzialna za badania i analizy
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. TEMPUS

Biuro Tempus we Francii
Krajowe Centrum Wydawnictw Uniwersyteckich i Szkolnych (Centre
National des Oeuvres Universitaires et Scolaires)

. Zatrudnienie - adaptacja (Emploi - Adapt)
RACINE

. Mlodziez dla Europy (Youth for Europe)
Agencja Mlodziez dla Europy (Agence Jeunesse pour l'Europe)
Krajowy Instytut Mlodziezy i Edukacji Popularnej (Institut National de
la Jeunesse et de l'Education Populaire)

. Europejska sluzba ochotnicza (European voluntary service)
Krajowy Instytut Mlodziezy i Edukacji Powszechnej
Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire
11 rue Willy Blumenthal-
78160 MARLY LE ROI
Tel. 33(0)1 39 ]72770
Fax 33(0)] 39 ]7 27 90

E.2. KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE SIECI
EUROPEJSKIEJ

. Komisja Europejska (European Commission)
Zródla o Europie - Centrum Informacji o Europie
(Sources d'Europe - Centre d'Infonnation sur l'Europe)
Le soc1ede la Grande Arche
92054 PARIS LA DEFENSe Cedex 6]
Tel: 33 (0)1 41 25 ]2 12- Fax: 33 (O)] 4] 25 ]2 13

. Publikacje Wspólnoty Europejskiej - Publications des Communautes
Eurtopeennes
Serwis Publikacji Wspólnoty Europejskiej (Service des publications des
Communautes Europeennes)
Dziennik Urzedowy - Joumal Officiel
25, rue Desaix - 75727 PARIS Cedex 15

. Eurodesk

Centrum Infonnacji i Dokumentacji Mlodziezy (Centre CIDJ - d'infonnation
et de DocumentationJeunesse)
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. Eurydiee
Krajowy Zespól Eurydice (Unite Nationale Eurydice) - Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej, Badan i Technologii (Ministere de l'Education Nationale, de
la Recherche et de la Technologie - Delegation aux Relations Intemationales
et a la Cooperation (DRlC Bl»

. Cedefop
Centrum Inffo - Centre Inffo

Tour Europe
Places des Corolles - 92049 PARIS LA DEFENSE 2

Tel: 33 (0)1 45252222
Fax: 33 (O)l 45 73 74 20

. Eures

Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia - Departament stosunków miedzynaro-
dowych (Agence Nationale pour I'Emploi - Departement des relations inter-
nationales)

. Narie

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Badan i Technologii - Przedstawiciel-
stwo Stosunków Miedzynarodowych i Kooperacji - Departament spraw
miedzynarodowych szkolnictwa wyzszego (Ministere de I'Education Natio-
nale, de la Recherche et de la Technologie - DeJegation aux Relations Inter-
nationaleset a la Cooperation- Departement des affaires intemationales de
I'enseignement superieur (DRlC B.3».
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F. RYNEK PRACY

F.I. ZAROBKI

F.I.I. Zarobki minimalne

We Francji wystepuja gwarantowane minimalne zarobki, SMIC (Salaire
minimum interprofessionnel de croissance, które obowiazuja we wszystkich
przedsiebiorstwach bez wzgledu na sektor gospodarki narodowej. SMIC jest
wynagrodzeniem obliczanym za l roboczogodzine, a jego wysokosc jest ustala-
na na podstawie indeksu cen konsumenckich. Jest ono regulowane corocznie
l lipca. 1 lipca 1997 roku kwota ta wynosila 39,43 franków za l godzine, np.
miesieczna pensja brutto wynosila 6663,67 franków za 169 godzin pracy w mie-
siacu po uprzednim oplaceniu podatku od dochodów i skladek socjalnych).

F.1.2. Wynagrodzenia praktykantów i stazystów

Udzial mlodziezy w szkoleniach zawodowych i innych alternatywnych
szkoleniach.

Wynagrodzenie za nauke zawodu w zakladzie pracy jest obliczane na pod-
stawie metody procentowej obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia
(SMIC), a jego wysokosc rózni sie w zaleznosci od wieku osoby uprawnionej do
takiego swiadczenia.

Tabela l. Minimalne wynagrodzenie za praktyczna nauke zawodu (% SMIC)

Czas spedzony w osrodku szkoleniowym uprawnia osoby odbywajace
praktyke do takiego samego wynagrodzenia jak za czas spedzony w zakladzie
pracy.

Inne programy szkoleniowe, a w szczególnosci program "kontrakt kwalifi-
kacji" daje uprawnienia do wynagrodzenia na tych samych warunkach.

Doswiadczenie zawodowe w zakladach pracy
Mlodzi ludzie, podejmujacy praktyke w zakladach pracy, sa albo studenta-

mi uczelni lub biora udzial w szkoleniu zawodowym. Okres praktyki jest okre-
slony w kontrakcie podpisanym przez praktykanta, zaklad pracy i organizacje
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Pólroczny staz raktyki
Wiek l 2 3 4 5/6

Poniz«i 18 lat 15% 25% 32% 45% 60%
18 do 21 lat 25% 35% 45% 55% 70%
21 do 23 lat 35% 45% 55% 65% 75%
POwYzej23 lat 45% 55% 65% 75% 75%



szkoleniowa. Okres szkolenia nie uprawnia osoby szkolonej do otrzymania wy-
nagrodzenia. Niemniej jednak pracodawca ma prawo wyplacic szkolacej sie
osobie bonus (premie) nie przekraczajacy jednak 30% obowiazujacego mini-
malnego wynagrodzenia (SMIC). Jesli zaklad pracy wyplaci bonus, bedzie on
traktowany jak wynagrodzenie za prace i bedzie stanowic wklad do krajowego
ubezpieczenia i od tej kwoty bedzie odprowadzony procent opodatkowania na
rzecz ubezpieczenia krajowego.

F.2. SLUZBY ZATRUDNIENIA

F.2.1. Publiczne Sluzby Zatrudnienia

. ANPE - Krajowa Agencja ds. Zatrudnienia

ANPE podlega Ministerstwu Zatrudnienia i Solidarnosci. Poszukujacym
pracy udzielana jest pomoc w 800 Lokalnych Agencjach Zatrudnienia. W sieci
Krajowej Agencji Zatrudnienia pracuje 16 400 agentów ds. zatrudnienia.

ANPE posiada 24 specjalne osrodki recepcyjne dla menedzerów z tzw.
"obszaru zarzadzania kadrami" ("espace cadres"), jak równiez swiadczace
uslugi dla przedstawicieli okreslonych zawodów (np. przemysl rozrywkowy).
Oddzial ANPE swiadczacy uslugi miedzynarodowe miesci sie w Paryzu.
Udziela informacji o wolnych miejscach pracy. Informacje otrzymywane przez
ANPE z sieci EURES przekazywane sa do lokalnych agencji.

Oprócz miejsc pracy ANPE oferuje krótkie kursy szkoleniowe, m.in. zwia-
zane z poszukiwaniem pracy, doradztwem zawodowym i ocena.

ANPE jest odpowiedzialne za dostarczanie informacji o licznych rzadowych
planach zatrudnienia takich jak refundowane miejsca pracy lub konwencje ds. do-
ksztalcania pracowników zatrudnionych w przedsiebiorstwach, których celem jest
przekwalifikowanie aktywnych zawodowo i wiekszej specjalizacji w zawodzie.

. UNEDIC i ASSEDIC

UNEDIC - Krajowe Stowarzyszenie ds. Zatrudnienia w Przemysle i Handlu
jest odpowiedzialne za kierowanie systemem zasilków dla bezrobotnych na skale
krajowa. Koordynuje prace sieci osrodków regionalnych ASSEDIC (Stowarzy-
szenie zatrudnienia w przemysle i handlu), które wyplacaja asygnowane fundusze
tym bezrobotnym poszukujacym pracy, którzy maja odpowiednie kwalifikacje.

UNEDIC i ASSEDIC sa niezaleznymi stowarzyszeniami, w których zarówno
pracodawcy, jak i Zwiazki Zawodowe sa reprezentowane na równym poziomie.

Od 1997 roku UNEDIC i ASSEDIC sa odpowiedzialne za rejestracje nowych
osób poszukujacych pracy. Funkcja ta poprzednio byla sprawowana przez ANPE.
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F.2.2. Inne instytucje zajmujace sie zatrudnieniem

. APEC - Stowarzyszenie ds. Zatrudnienia Kadry

Specjalizuje sie w udzielaniu pomocy menedzerom w sprawach posred-
nictwa pracy. APEC jest organizacja podlegajaca indywidualnym przepisom
prawnym i finansowana przez samych menedzerów z funduszy uzyskanych
z obowiazkowych skladek potracanych z wynagrodzenia. Aby istniala mozli-
wosc korzystania z uslug tego stowarzyszenia, musza oni dokonywac wplat
udzialowych lub legitymowac sie dyplomem kwalifikacyjnym na poziomie wy-
konawczym (minimum tytul mistrzowski IDEUG + I rok studiów).

APEC wydaje czasopismo "Le Courrier des cadres", zawierajace informa-
cje o wolnych miejscach pracy dla kadry.

. APECIT A - Zrzeszenie ds. zatrudnienia kadry inzynierów i techników
rolnictwa

APECITA odgrywa taka sama role w dziedzinie rolnictwa i zywnosci.

. Organizacje prywatne
Oprócz agencji ds. czasowego zatrudnienia (patrz § F.3.l) glównymi biurami

rekrutacyjnymi dla menedzerów przedsiebiorstw sa prywatne agencje zatrudnie-
nia.

F.3. PRACA CZASOWA I SEZONOWA

F.3.1. Praca czasowa

Pracownik podejmujacy prace tymczasowa zatrudniony jest na podstawie
umowy-kontraktuo prace podpisanego z agencja ds. zatrudnienia czasowego, np.
z ADECCO, KELLY, MANPOWER, RANDSTAD, która jest pracodawca. Pra-
cownik ten posiada umowe o prace w przedsiebiorstwiena scisle okreslony czas.
Przedsiebiorstwo to w zamian podpisuje umowe z agencja, w ramach której zo-
bowiazanejest do placenia prowizjiza uslugi swiadczoneprzez agencje.

Przedsiebiorstwa zatrudniaja pracowników tymczasowo zarówno w przy-
padkach choroby lub urlopu pracowników stalych, jak równiez w celu rekrutacji
nowych ludzi i zatrudnienia ich na stale. W rzeczywistosci ta forma zatrudniania
pracowników jest powszechnie stosowana: zatrudnienie tymczasowe, po czym
nastepuje zatrudnienie na czas nieokreslony. Kazdego roku 200 000 etatów sta-
lych jest zapelnionych przez pracowników tymczasowych.

Sposród osób tymczasowo zatrudnionych w 1995 r., 62% znalazlo dlugo-
terminowe zatrudnienie w 1996 r., z czego 16% posiadalo wczesniej umowe
o prace na czas okreslony (Contrat a duree determinee - CDD).
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F.3.2. Praca sezonowa

Kontrakt zatrudnienia pracowników sezonowych ma wiele róznych form,
lecz glównie jest to CDD (umowa na czas okreslony), która musi zawierac na
pismie uzasadnienie zastosowania tego typu zatrudnienia. Praca sezonowa od-
nosi sie do dzialan powtarzajacych sie kazdego roku mniej wiecej w tym samym
okresie (np. dzialania zwiazane z turystyka, prace rolne).

Generalnie maksymalny czas okreslony w kontrakcie na prace sezonowa
wynosi 8 miesiecy. Pracownikom sezonowym, odmiennie niz w przypadku pra-
cowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreslony, nie przy-
sluguje bonus przy wygasnieciu kontraktu.

Informacje o pracach sezonowych mozna uzyskac w nastepujacych osrod-
kach:

. Centrum Informacji dla Mlodziezy,

. Lokalne Centrum dla Niepracujacych,

. Federacja Pracodawców Osrodków Wakacyjnych,

. Dyrekcja Departamentu ds. Rolnictwa,

. Spóldzielnie Rolnicze.
W niektórych regionach ANPE ustala systemy i struktury regulujace za-

trudnienie sezonowe.

F.3.3. Staze zawodowe

. Staze dla studentów

Najczestsza droga znalezienia miejsca pracy jest dobrowolne zgloszenie
droga pocztowa lub telefoniczne. Niektóre ksiazki adresowe i przedsiebiorstwa
telefoniczne (Kompass, Bottin-enterprises...) stanowia dobre zródlo informacji
I pomocy.

Inne sposoby uzyskania informacji:
· Biura zatrudnienia: ANPE, APEC, APECITA,
. Izby handlowe i przemyslowe oraz Federacje Pracodawców,
· Uslugi poprzez minitel: zbieraja i eksponuja oferty dotyczace pracy i nabycia

doswiadczenia zawodowego. Dostep za minimalna oplata,
· W wielu czasopismach, gazetach i magazynach wystepuje rubryka <praca>

(work experience).

· Staze prowadzace do zatrudnienia
Przeznaczone dla poszukujacych pracy, którzy maja trudnosci z wejsciem

na rynek pracy. Zorganizowane przez ANPE.
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ANEKSY

Bibliografia
Bazy danych i materialy multimedialne

Materialy informacyjne

OUI-France

Atlas ksztalcenia poczatkowego we Francji
ONISEP
6 dyskietek z baza danych dotyczaca poczatkowego ksztalcenia i szkolenia

***

Fiszki z zawodami (wersja CD-ROM)
ONISEP
550 opisanych zawodów z odpowiednimi szkoleniami

***

Sciezki zawodowe (Itineraire pour un metier)
ONISEP

Seria plyt CD-ROM; kazda plyta CD-ROM poswiecona jest okreslonemu zawo-
dowi

***

Materialy pomagajace w wyborze kariery zawodowej

PARADE
Wydawnictwo: Zródla informacji
Program do samobadania oparty na diagnozowaniu zainteresowan.

***

PLATON fi
Program pomocny w identyfikowaniu cech osobowosci i ich wplywu na wybór
kariery zawodowej. Dystrybucja: ACOPF

PerformanSe Oriente
Jest to system opracowany przez ekspertów, który pozwala na zarysowanie pro-
filu osobowosci dzieki wykorzystaniu samooceny

***
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Warsztaty ewaluacyjne
(Ateliers d'evaluation)
Pakiet diagnostyczny tak zaprojektowany, aby dokonac pelnego oszacowania
doswiadczen i mozliwosci. Stosowany przy doborze do szkolenia lub ocenie
rezultatów osiagnietych w trakcie szkolenia

Ksiazki, broszury i recenzje

Dla wszystkich zainteresowanych

Jade do Francji - Je vais en France (CNOUS)
Przewodnik dla cudzoziemców, którzy chca podjac studia we Francji. Wydawa-
ny w kilkujezykach.

Wydawnictwo ONISEP publikuje wiele broszur dotyczacych zawodów, eduka-
cji i szkolen, np.:

Apres le bac - Reussir ses etudes
Podstawowe informacje o szkolnictwie wyzszym

Le dico des metiers
Slownik zawodów

Premier emploi, relevez le defi
Przewodnik dla mlodych osób poszukujacych pracy

Guide des opportunites de carriere
Editions Formation Carrieres

Przewodnik dla absolwentów szkól wyzszych poszukujacych pierwszej
pracy

L'Etudiant
Miesiecznik dla studentów szkól wyzszych.
ONISEP wydaje równiez specjalistyczne przewodniki.

Publikacje dla profesjonalistów

L'Orientation Scolaire et Professionnelle
Specjalistyczne czasopismo dla doradców zawodowych
Wydawca: INETOP

Fiches metiers pour les professionnels de I'information et de I'orientation
Wydawca: ONISEP
550 zawodów przedstawionych we wszystkich aspektach z podaniem odpo-
wiedniego szkolenia.
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ROME - Wykaz prac i zawodów. Wydawany przez ANPE.

Dane spoleczne (Donnees sociales)
Wydawca: INSEE

Nauka wyborów - Nauczyc sie - Education des choix - Apprendre a s'orienter
Trouver Creer

Wydawnictwo EAP
Program wyboru kariery zawodowej dla uczniów nizszego poziomu szkoly
sredniej

Powrót Sokratesa... towarzyszenie studentom w osiaganiu sukcesu - Socrate -
le retour... Pour accompagner la reussite universitaire et professionnelle des
etudiants
D. GilIes, J. Saunier-Cazals, M.J.Vuillermet-Cortot
Trouver Creer

EAP
Program dotyczacy wybór kariery zawodowej i motywacji dla studentów szkol-
nictwa wyzszego

Interakcja - Interagir
Editions de septembre: G. Fournier
Dystrybutor: EAP

Twoja droga - Chemin Faisant
M.C. Mouillet, C. Colin
EAP



ADRESY

AFP A - Krajowe Stowarzyszenie ds. Szkolenia Zawodowego Doroslych
13 Place du General de Gaulle - F-93108
Montreuil Cedex
tel. +33(0)1 48705000
fax +33(0)1 48700579
Kierunek orientacja
tel. +33(0)1 48705363

ANPE - Narodowa Agencja Zatrudnienia
Direction generale:
4, rue Galilee
93198 NOISY LE GRAND CEDEX
tel. +33(01) 49 31 7400

ANPE Internationale - Miedzynarodowa Agencja ds. Zatrudnienia
69, rue Pigalle
75009 PARlS
tel.: 33 (0)1 4453 16 16

APEC - Stowarzyszenie Organów Wykonawczych ds. Zatrudnienia
51 boulevard Brune
75689 PARlS Cedex 14
tel: 33 (0)1 40522000

APECIT A - Zrzeszenie ds. zatrudnienia inzynierów i techników zawodo-
wych w rolnictwie
l, rue du Cardinal Mercier
75009 PARlS
tel.: 33 (0)1 44532020
fax: 33 (O)1 45 26 20 80

Ecole suedoise (Szkola szwedzka)
9, rue Mederic
75017 PARlS
tel: 33 (0)1 462231 05
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College et Iycee franco-allemand (Francusko-niemiecka szkola srednia
i szkola wyzsza)
Rue Coli in Mamet
78530 BUC

tel.: 33 (O)l 39 07 14 20

Nauczanie na Odleglosc
CNED - Krajowe Centrum Ksztalcenia na Odleglosc
Teleport - BP 200
86980 FUTUROSCOPE Cedex
tel.: 05 49 49 94 94

Miedzyuczelniana Federacja Ksztalcenia na Odleglosc
200 avenue de la Republique
9200 l Nanterre
tel.: (0)140977551

CHANED - Krajowe Zrzeszenie Prywatnych Instytucji ds. Ksztalcenia
10 impasse Guemenee
75004 PARIS
tel.: Ol 40200099

INFORMACJE i DORADZTWO ZAWODOWE

Centre INFFO - Centrum Rozwoju Informacji o ksztalceniu ustawicznym
Tour Europe
92049 PARIS LA DEFENSE CEDEX
tel.: 33 (0)141 252222

***

ONISEP - Krajowe Biuro Informacji o Zawodach i Edukacji
12, mail Barthelemy Thimonnier
LOGNES B.P 86
77423 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
tel.: 33 (0)1 64803500

***

INETOP - Krajowy Instytut Studiów ds. Pracy i Poradnictwa Zawodowego
41, rue Gay Lussac
75005 PARIS
tel.: 33 (0)144 1078341
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COP (Uniwersytet w Lilie 3) - Centrum Szkoleniowe dla Doradców-
-Psychologów Poradnictwa Zawodowego
Domaine universitaire du Pont de Bois-UFR de psychologie
RP ]49
59653 VILLENEUVE D'ASCQ
tel.: 33 (0)3 204] 69 04

***

COP (Uniwersytet w Prowansji) - Centrum Szkoleniowe dla Doradców-
-Psychologów Poradnictwa Zawodowego
UFR de psychologie
29, avenue Schuman
]362] AIX EN PROVENCE
tel.: 33 (0)44295 3700

***

Miasteczko zawodów - (Cite des Metiers - Cite des sciences et de I'industrie)
30, avenue Corentin Cariou
750]9 PARIS
tel.: 33 (O)] 40 05 85 85

***

Ministerstwo Zatrudnienia i Solidarnosci - Delegatura ds. zatrudnienia
i szkolenia zawodowego
7 square Max Hymans -7574] PARIS Cedex ]5
tel.: 33 (O)] 44383838
fax: 33 (O)] 44 38 34 06
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