ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО МЕСТНА ИНИЦИАТИВА
Социални професии
Педагозите подготвят за приемни изпити за училищата по социални професии: социални
сътрудници, специализирани педагози, възпитатели за малки деца, Възпитател-инструктор. По
принцип обучение за този тип квалификация се предлага от частния сектор и следователно е
срещу заплащане. Мисията за интеграция, със съдействието на гимназия “Пол Дюе” в Камбре,
е организирала безплатно професионално обучение на отлично ниво, което се осъществява от
екип специализирани педагози и с участието на професионалисти. Социалният сектор е в
процес на разширяване и квалифицираните специалисти със съгурност ще си намерят работа.
РАБОТА ЗА МЛАДИТЕ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКОТО
СЪДЕЙСТВИЕ
Икономическото състояние на Нор-Па-дьо-Кале, където процентът на безработицата е по-висок
от среднонационалния, обяснява значението на подбора на педагогически сътрудници, като
средство за намаляване на безработицата сред младите. Същевременно регионът с най-много
млади хора във Франция, Нор-Па-дьо-Кале, е с активно население, което нараства с по-бързи
темпове отпреди, което означава и всяка година значителен поток от завършващи системата на
националното образование и стъпващи на пазара на работна ръка. С оглед на това планът
“Работа за младежта” представлява подготвителен етап към интегрирането.
6400 помощник-педагози са назначени, от които 400 в частното образование, от ниво бак
(завършено средно образование) до бак +2, с превес на дипломите в обслужващия сектор.
Академията на Лил направи политическия избор да ангажира за целта хора от общността, за
които професионалната интеграция е най-трудна. Конкретно се визира значението на женските
общности. При предполагаемото изтичане на договорите, в края на 5-годишния период, се
предвижда през 2003 г. да завършат обучението си 2600 младежи, а през 2400 - 2400 души.
Положението по места включва необходимостта от абсолютен успех при професионалната
интеграция на педагогическите сътрудници, и изисква всеобща мобилизация на участниците в
системата на образованието, разработването на външни партньорства, силна политическа
насока, стратегическо и техническо оживление, поверено на Звено към Сектора: Звеното за
работа за младежта. То представлява организация, чиято структура и дейност са насочени към
създаване на предпоставки за успех, издирване на работни места и благоприятстване на
контактите между педагогическите сътрудници и пазара на труда.
За времетраенето на договора им, педагогическите сътрудници имаха възможност да се
възползват от професионално обучение в процеса на труда (CNED, GRETA, университетите,
CNAM, IUFM и др.), финансирано от Ректората. Така известен брой стават по-подготвени, за
да постигнат интегрирането си в професионален план. В повечето от професионалните курсове,
Академията предостави средства за интегриране в национален план: кадрови споразумения с
предприятията: ЕР Франс, SNCF. В регионален план: спонсорски клубове (CLECC MEDEFF Ротари - Малакоф - Стопанска камара на младите - Лайънс клъб - ФАС и др.)
От друга страна Звеното Работа положи усилия в нови области: Заведения за педагогическо
обучение и предостави Квалификационно обучение в професионалните области с повече
работни
места
(логистика,
строителство,
информатика,
търговия,
промишленост,
хотелиерство). Допълнителни стратегии в процеса на търсене на работа подпомагат
педагогическите сътрудници в интегрирането им в предприятията (Асоциация Алианси).
Създадени са програми на териториален принцип, за които отговарят ръководствата на
учебните заведения. Тези програми са насочени към организиране на контактите между
икономическите структури по места, координиране с ПМЕ-ПМИ, проучване на предприятията,
установяване на връзка между младите хора и набелязаните работни места. Звеното “Работа за
младите” и териториалните програми са тясно свързани, работят интерактивно и се допълват.
Поради важността на залога, Звеното “Работа за младите” се дотира с извънредни средства, за
действие при нови условия и при належащата необходимост от успех.
(текст под снимка) Част от екипа на Звено “Работа за младите” от гр. Лил, посреща
участничките в акция 16/26.
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