Homologácia
Pokiaľ chce byť škola, nachádzajúca sa mimo územia Francúzska, schválená ako francúzske školské
zariadenie, musí sa podrobiť procesu homologácie. Udelením homologácie sa potvrdzuje, že škola dodržuje
vzdelávacie programy, vyhovuje pedagogickým normám a základným požiadavkám verejného školstva vo
Francúzsku.
Žiadosť o homologáciu sa podáva buď pre jednotlivé cykly (viacero ročníkov) alebo pre jednotlivé ročníky.
Ročníky, ktorých sa žiadosť týka, musia aktívne fungovať najmenej jeden rok odo dňa, kedy bola žiadosť o ich
homologáciu podaná.
Systém monitorovania škôl skúma dodržiavanie princípov a kritérií potrebných na homologáciu.
Podmienkou obnovenia homologácie udelenej francúzskym Ministerstvom školstva je audit, ktorý prebieha
minimálne jedenkrát za 5 rokov.
Zoznam homologovaných škôl sa nachádza v Oficiálnom denníku Francúzskej republiky, ako aj v oficiálnom vestníku
francúzskeho Ministerstva školstva (Bulletin officiel de l’Éducation nationale - BOEN). Do zoznamu sú zaradené školy,
ktoré o homologáciu požiadali prvýkrát alebo si podali žiadosť o jej rozšírenie.

Základné princípy a kritériá homologácie
Žiaci homologovaných francúzskych škôl v zahraničí môžu pokračovať v štúdiu bez skúšok na školách:
•
vo Francúzsku: na štátnej alebo na súkromnej škole, ktorá má uzavretú asociačnú zmluvu so štátom ;
•
v zahraničí: na inej francúzskej škole, ktorá je homologovaná, pod podmienkou, že má voľné miesta.
Homologácia sa škole udeľuje vtedy, ak rešpektuje princípy a vyhovuje kritériám, ktoré sú uvedené nižšie.
1/ Francúzske školy v zahraničí rešpektujú nasledujúce základné princípy:
•
•
•

slobody, rovnosti a laicity,
výchovno-vzdelávacieho usporiadania,
fungovania školských zariadení.

Tieto princípy sa hodnotia v kontexte miestnej legislatívy a zmlúv podpísaných s hostiteľskými štátmi.
2/ Udelenie akreditácie je podmienené rešpektovaním nasledovných kritérií :
•
•

•
•
•
•
•

konformity s programami francúzskeho Ministerstva školstva,
prípravy zloženia francúzskych skúšok – prvou je «DNB – Diplôme national du brevet » –skúška na konci 2.
stupňa ZŠ, ktorou sa hodnotia nadobudnuté vedomosti; druhou je «Baccalauréat» – francúzska maturita na
konci strednej školy, ktorá potvrdzuje jej ukončenie a je podmienkou na pokračovanie vo vysokoškolskom
vzdelávaní,
vyučovania vo francúzskom jazyku,
priameho vyučovanie (nie cez CNED – čo je korešpondenčné vzdelávanie),
počtu zapísaných žiakov,
prítomnosti francúzskych žiakov,
prítomnosti vedenia školy a učiteľov, ktorí majú podpísanú zmluvu s francúzskym Ministerstvom školstva
(a / alebo kvalifikovaných učiteľov súkromných škôl, ktorí majú uzavretú zmluvu so štátom a ktorí sú k
dispozícií) ako aj kvalifikovaných miestnych zamestnancov,
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•
•
•

zúčastňovania sa ďalšieho vzdelávania učiteľov,
rešpektovania princípov riadenia a spravovania škôl,
priestorov a vybavenia, ktoré sú prispôsobené pedagogickým požiadavkám na jednotlivých stupňoch
vzdelávania, prijímaniu žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami a rešpektovaniu bezpečnostných
noriem.

Aktéri homologácie
•
•
•
•
•
•

Ústredný inšpektorát francúzskeho Ministerstva školstva (IGEN)a Ústredný inšpektorát správy francúzskeho
školstva a výskumu (IGAENR)
Ústredné vedenie francúzskeho školského vzdelávania (DGESCO) a Generálne vedenie oblasti ľudských
zdrojov francúzskeho Ministerstva školstva (DGRH)
Tajomník pre európske a medzinárodné vzťahy a spoluprácu (DREIC)
Ministerstvo Európy a zahraničných vecí
Agentúra pre francúzske vzdelávanie v zahraničí (AEFE)
Diplomatické zastupiteľstvá

Jednotlivé fázy procesu homologácie
Sú vymedzené v smerniciach Ministerstva školstva.
Jednotlivé etapy nasledujú za sebou počas jedného školského roka, od septembra do júna.
•
•
•
•
•
•

Školy, ktoré žiadajú o homologáciu, podávajú žiadosť elektronickou formou.
Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva krajiny, v ktorej sa škola
nachádza, následne vydáva stanovisko k tejto žiadosti.
Agentúra pre francúzske vzdelávanie v zahraničí (AEFE) spolu s francúzskym Ministerstvom Európy a
zahraničných vecí (MEAE) túto žiadosť posudzujú.
Ak MEAE a AEFE vydajú k žiadosti súhlasné stanovisko, postúpia žiadosť o homologáciu francúzskemu
Ministerstvu školstva (MEN) na expertízu z pedagogického hľadiska.
Po tom, ako žiadosť posúdi Generálny inšpektorát MEN, jednotlivé pracovné skupiny spoločne pripravia
správy pre Medziministerskú komisiu zaoberajúcu sa udeľovaním homologácie (CIH).
Tejto komisii predsedá Tajomník pre európske a medzinárodné vzťahy a spoluprácu (DREIC), ktorý
zastupuje francúzske Ministerstvo školstva. Komisia vydáva stanovisko s prípadnými odporúčaniami:
 homologáciu potvrdí,
 nariadi individuálne monitorovanie školy (škola musí písomne odpovedať na žiadosť o dodatočné
informácie a pripraviť sa na prípadnú kontrolnú inšpekciu),
 zaradí školu do skúšobnej lehoty na obdobie jedného roka (škola má čas na úpravy, aby bola v
súlade s požiadavkami),
 odoberie homologáciu alebo jej časť (pre jednotlivé ročníky).
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