Studieresa till Paris 20 – 22 april 2008
+ möte inom Nätverket för formell vuxenutbildning, NVL 20/4

Paris är huvudstaden i Frankrike. Staden är belägen vid floden Seine
och grundlades av romarna under namnet Lutetia.
Paris utgör ett eget departement i regionen Île-de-France. Staden
delas in i 20 arrondissement och har cirka 2,15 miljoner invånare och
med förorter cirka 12,1 miljoner invånare. Paris är ett av världens
viktigaste affärs- och kulturcentrum. Som en av de mest
betydelsefulla globala städer är Paris även ett viktigt politiskt,
teknologiskt och konstnärligt centrum, samt ansedd som modets och
gastronomins huvudstad [1]. Paris besöks årligen av över 30 miljoner
utländska turister, vilket gör staden till ett av världens populäraste
resmål. [2]
.hämtat från: http://sv.wikipedia.org/wiki/Paris, 9 april 2008.

”Liten fransk ordlista”
God dag
Tack
Adjö

Bon jour, monsieur/madame
/mademoiselle
merci
Au revoir

Utbildning
Vuxenutbildning
Yrkesutbildning
Kommunal finansierad
Arbetslivet

éducation
éducation adult/formation continue
formation professionelle
financé par la commune
la vie de travail

Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

(le) Danemark - au Danemark i D.
(la) Finlande – en F.
(la) Islande – en Islande i I.
(la) Norvège – en Norverge i N.
(la) Suède – en S.

En öl
En kaffe
Ett glas vitt/rött vin
Tunnelbana

une bière
un café
un verre de vin blanc/rouge
le métro

Hotellet och hur man tar sig från Cdg till hotellet
00 24 90

Hotel Bastille de Launay, 42 rue Amelot ; tel 331 47 00 88 11
Läs mer om hotellet på : http://www.paris-hotel-launay.com/
Ang transport från Cdg till hotellet rekommenderar de följande:

From the Roissy Charles de Gaulle international airport:
- Possibility of transfer by minibus from the airport by booking in advance at reception when you
reserve your room.
- AIR FRANCE buses (departure every quarter of an hour) take you in about 45 minutes to the Gare
de Lyon, 10 minutes’ walk from the Hotel.
- By taxi, the journey lasts about 45 minutes and costs approximately 40 to 45 euros*.
- By public transport (45 minutes) : Take the
in the direction of SAINT REMY LES
in the direction of Château de
CHEVREUSE up to Châtelet – Les Halles, take then the
Vincennes up to Bastille

PROGRAM för studieresa 20-22 april 2008
Söndag 20 april

Samling i hotellets foajé kl. 15.30
Möte kl. 16 – 18, inleds med information om studiebesöken, tider…
Gemensam middag

Måndag 21 april

Förmiddagen: Möte (fortsatt) 2 timmar
Eftermiddagen: Studiebesök på ett GRETA, center för formell
vuxenutbildning (formell utbildning, vägledning, validering)
Gemensam middag

Tisdag 22 april

Studiebesök om yrkesutbildning (Mme Anne-Marie Charraud)
CNCP, Commission nationale de la certification Professionnelle
1 avenue du Stade de France
Immeuble Les Borromées II
93220 Saint-Denis La Paine

A bientôt à Paris!
Nils & Gun

