ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОРИ ПО ПОДДРЪЖКАТА НА
АВТОМАТИ
Това мероприятие е предназначено за квалификация на техническо - търговски кадри,
които да бъдат в състояние да се грижат за поддръжката на автоматите за напитки,
сладкарски или други изделия, монтирани в много обществени и частни учреждения.
Тази професионална квалификация отговаря на нуждата в промишления сектор от
широко разгърнат пазар. Освен това техниците ще бъдат и в състояние както да се
грижат за поддръжката и ремонта на автоматите, така и да представляват своето
предприятие и да участват в нейните контакти.
Стажантите се обучават в продължение на една учебна година, като на всеки
петнадесет дни редуват алтернативно занятията в учебното заведение, с тези в
предприятие.
(текст
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Бъдещите
специализирани
професионалната гимназия “Жакар дьо Кодри”.

техници

се

обучават

в

CIPPA - ЦИКЪЛ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ РЕДУВАНЕ
Мисия за интеграция “Камбрезис” е пионер в своята област. Тя доказа това във
вторник сутрин, със съдействието на гимназията “Жакар дьо Кодри” и на М. Сегар,
отговорник за мисията и зам. директор на гимназията. Петнадесетина младежи с
катастрофални училищни резултати са поверени на преподавател от гимназията в
компютърна зала. Цел: да получат помощ отново да изберат пътя на обучението и да се
интегрират чрез редуване (със стаж в предприятие). С други думи, те са избавени от
безизходицата и им се предоставят условия да се завърнат към обучението, чрез достъп
до работа като източник на социалната интеграция. Във вторник сутринта ставаше
дума за незавършили средното си образование младежи на възраст над 16 години,
които са включени в CIPPA (Цикъл за професионална интеграция чрез редуване).
Гимназията “Жакар дьо Кодри” може да се гордее с това, че е в авангарда на това
поприще. “Тази дейност се вписва в рамките на мерките по програмата “Сократес”,
учредена от Едюкасион Насионал (Националното образование), и това е големият й
дебют във Франция”, подчертава Никол Брак от Мисия за интеграция. Проектът
получава оценка “Отлчен” в Брюксел. Той се основава на обмен на опит, натрупан в
други страни (имат се предвид Испания, Румъния и България).
“Ла Воа дю Нор” от 7 декември 2001 г.
ЦЯЛОСТНА КВАЛИФИКАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО
След като бяха проучи професиите, за които се търси работна ръка в стопанския
сектор, който е в период на нов подем, Мисията за интеграция “Камбрезис” въведе
тригодишно професионално обучение: една година в професионално учебно заведение в
системата на Националното образование с редуване на стажове в предприятие, и 2
години под формата на Договор за професионална квалификация в местните
партньорски предприятия.
(текст под снимка) Стажантите по професионално обучение в гимназията “Блерио
дьо Камбре”
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