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Formarea elitelor în Franþa

Franþa se caracterizeazã prin stabilitatea formãrii elitelor ºi printr-o logicã a
reproducerii acestora foarte particularã în comparaþie cu alte þãri. Aceasta þine pe
de o parte de faptul cã modul de formare a elitelor prezintã o stabilitate relativ
mare în timp. Accesul la grupurile conducãtoare este, dacã nu blocat, cel puþin
destul de închis pentru aceia care au o altã formaþie decât aceea cerutã catego-
riilor preparatoare la marile ºcoli ºi apoi de marile ºcoli.

Cu toate acestea, elitele ºi instituþiile care le formeazã sunt din ce în ce mai
des criticate, în special de la sfârºitul lui 1995, ºi chiar acuzate. Se pare cã elitele
sunt, în Franþa, mai puþin imuabile decât acum câþiva ani ºi cã poziþia membrilor
grupurilor conducãtoare nu mai este atât de sigurã pe cât era înainte. Mondializarea
economiei, constituirea progresivã a Uniunii Europene, privatizarea a nume-
roase mari întreprinderi, descentralizarea puterilor în avantajul regiunilor, multi-
plicarea comisiilor ºi comitetelor de experþi, care deþin puteri din ce în ce mai
importante, transformarea rolului ºi funcþiilor statului, apariþia noilor modalitãþi
de acþiune colectivã nu sunt strãine, fãrã nicio îndoialã, reaºezãrilor recente.

Au tangenþã oare aceste reaºezãri cu modul de formare a elitelor? Poate fi
vorba de o internaþionalizare a modurilor de formare a elitelor, sau modelul fran-
cez tinde sã îºi conserve specificitatea? Cum se efectueazã, în Franþa, selecþia,
recrutarea ºi consacrarea acestor elite? Care sunt modurile lor de legitimare?

Selecþie ºi segregare a elitelor

În Franþa, selecþia elitelor se realizeazã foarte devreme ºi pentru întreaga
viaþã, spre deosebire de Germania, de exemplu, unde, dupã analiza lui Hervé
Joly, — preºedinþii-directori generali ºi-au început în cele mai multe cazuri viaþa
profesionalã de jos ºi au progresat în timp în cadrul întreprinderii1. Socializarea
ºi formarea membrilor viitoarelor elite se realizeazã pentru o bunã parte dintre
aceºtia în cadrul familiilor. Familiile cele mai înstãrite sau privilegiate se carac-
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terizeazã printr-o obsesie a transmiterii. Acestea administreazã cu vigilenþã edu-
caþia, alegerea ºcolilor ºi a filierelor de rezidenþã ºi de întâlnire, relaþiile.

Formarea elitelor este în aceeaºi mãsurã dependentã de instituþiile educative
(ºcoli private sau publice, mari licee cu clase pregãtitoare, mari ºcoli etc.), care
favorizeazã structurarea grupurilor, constituirea reþelelor, precum ºi învãþarea
modurilor de gestionare a relaþiilor ºi a exerciþiului autoritãþii. În cadrul acestui
sistem al formãrii se aflã marile ºcoli care, fãrã îndoialã, nu deþin monopolul for-
mãrii elitelor, dar ocupã un loc foarte important în acest proces. Dualismul învã-
þãmântului superior francez, divizarea între marile ºcoli ºi universitãþi, eclipsa
universitãþilor timp de aproape un secol, ceea ce permite tipului de formare bazat
pe marile ºcoli sã se impunã, constituie amprente puternice ale sistemului de în-
vãþãmânt superior francez ale cãror efecte sunt departe de a se ºterge. Sistemul
ºcolar francez, aºa cum bine a remarcat Durkheim, este organizat de la bazã la
vârf în funcþie de formarea elitelor. Ponderea trecerii prin marile ºcoli (ªcoala
naþionalã de administraþie ENA, ªcoala politehnicã, ªcoala normalã superioarã
ENS, Înalte studii comerciale — HEC, ªcoala centralã etc.) în care numai o mi-
noritate de studenþi intrã ºi care dau acces la poziþii conducãtoare, în special la
poziþii administrative, economice ºi politice, este decisivã în Franþa.

Distanþa este mare între, pe de o parte, cele mai înalte ºcoli (ENA, ENS, Poli-
tehnicã, HEC) care primesc o parte preponderentã de elevi proveniþi din clasa
dominantã ºi îi pregãtesc pentru carierele cele mai prestigioase în înalta admi-
nistraþie, industrie, bãnci, cercetare, ºi pe de altã parte universitãþi, în special fa-
cultãþile de litere ºi de ºtiinþe, care numãrã o parte importantã a elevilor proveniþi
din clasele populare ºi mijlocii ºi pregãtesc cel mai adesea pentru posturi de exe-
cuþie, tehnicieni, cadre medii, profesori pentru învãþãmântul secundar.

Accesul la instituþiile elitelor este, în Franþa, aproape în întregime rezervat
claselor sociale cu dare de mânã. Selecþia ºcolarã a elitelor prin concursurile de
admitere la marile ºcoli „se confundã considerabil cu reproducerea lor socialã“2.
Inegalitãþile sociale ale ºcolarizãrii sunt foarte puternice pentru accesul la anu-
mite filiere precum clasele pregãtitoare la marile ºcoli, apoi marile ºcoli ºi într-
o mãsurã mai micã pentru accesul la studiile de medicinã, farmacie sau chiar
economie. Mai puþin de 10% dintre studenþi (135.000 în 1988, 203.000 în 1998)
sunt înscriºi într-o mare ºcoalã de ingineri, de comerþ, o ºcoalã normalã supe-
rioarã sau ºcoalã veterinarã sau urmeazã o pregãtire în vederea admiterii3. Iar în
clasele pregãtitoare sau în marile ºcoli, disponibilitãþile sunt mari, conform ori-
ginii sociale: 42% de bacalaureaþi al cãror tatã este cadru-ºef de întreprindere sau
membru al unei profesiuni liberale, care intrã în învãþãmântul superior, se orien-
teazã cãtre o clasã pregãtitoare — contra numai 17% dintre copiii de funcþionari
ºi numai 15% dintre copiii de muncitori4. Copiii proveniþi dintr-un mediu popular
(tatã þãran, lucrãtor, funcþionar, artizan, comerciant) au de douãzeci ºi trei de ori
mai puþine ºanse decât alþii de a intra la una dintre cele patru mari ºcoli studiate

70 MONIQUE DE SAINT-MARTIN 2

————————
2Alain Garrigou, Les élites contre la République. Sciences Po et l’ENA, Paris, La Découverte, 2001.
3 Ministère de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Note d’information 99–43, nov.

1999.
4 Sylvie Lemaire, „L’entrée dans le supérieur“, Paris, INSEE, éd. 1999, p. 83.



de Michel Euriat ºi Claude Thélot5: ªcoala politehnicã, ªcoala normalã supe-
rioarã, ªcoala naþionalã de administraþie, ªcoala de înalte studii comerciale.
Atunci când inegalitatea accesului la universitate s-a redus considerabil între anii
1950 ºi 1990, inegalitatea accesului la marile ºcoli de prestigiu a rãmas stabilã,
potrivit acestor doi cercetãtori, sau a scãzut lent ºi foarte puþin în aceeaºi perioadã
de timp.

Existã oare o relativã democratizare a diferitelor mari ºcoli sau o închidere?
Rãspunsul, în cazul marilor ºcoli, nu este simplu; cãci el depinde de indicatorul
statistic utilizat ºi de cercetarea sau de datele pe care se bazeazã cercetãtorii.
Christian Baudelot subliniazã cã ENS sau ªcoala politehnicã au cunoscut modi-
ficãri importante în privinþa recrutãrii în anii 1914–1990, în particular, o creºtere
a numãrului copiilor unui segment de intelectuali ºi diplomaþi de rang superior,
dar aceste schimbãri nu s-au tradus printr-o „democratizare“ a recrutãrii6. ENS
ºi ªcoala politehnicã „au menþinut, de-a lungul secolelor ºi al transformãrii de-a
lungul ansamblului de reforme care au afectat þara, o remarcabilã stabilitate în
logica socialã a recrutãrii“.

Inegalitãþile sociale ale reuºitei ºcolare se observã la toate nivelurile siste-
mului de învãþãmânt. Trebuie pusã atunci întrebarea dacã inegalitãþile observate
în marile ºcoli sunt mai mult sau mai puþin puternice decât acelea pe care le cu-
noaºte restul învãþãmântului superior, ºi în special al treilea ciclu universitar care
constituie echivalentul universitar al marilor ºcoli. În special la aceastã întrebare
ºi-au propus sã rãspundã Valérie Albony ºi Thomas Wanecz pornind de la o ana-
lizã asupra originii sociale a elevilor de sex masculin care au avut acces la marile
ºcoli între anii 1940 ºi 1980. Ei subliniazã cã democratizarea relativã a accesului
la marile ºcoli s-a întrerupt în anii 1980, chiar atunci când aceea a celui de-al
treilea ciclu universitar a continuat7. Într-un context de recrutãri mai dificile, de
selecþie sporitã ºi de încetinire economicã, copiii cadrelor ºi profesorilor au pri-
vilegiat mai mult decât înainte marile ºcoli care rãmân astfel, de fapt, foarte
puþin accesibile copiilor proveniþi din medii mai modeste.

Frontierele sau barierele sociale îi separã pe aceia care sunt în marile ºcoli de
aceia care sunt excluºi. Ultimul primit într-o mare ºcoalã este, printr-un concurs
de împrejurãri, prin arbitrarul unei frontiere sociale, separat pe viaþã de primul
refuzat, care poate fi marcat întreaga sa viaþã de acest eºec ºi în relaþiile sale.
„Concursul este o manierã de a impune o formã de numerus clausus, un act de
închidere care instaureazã între ultimul ales ºi primul exclus discontinuitatea
unei frontiere sociale“8. Între diferitele mari ºcoli — ºtiinþifice, administrative,
de gestiune — ºi între elevii de la diferite ºcoli, mai mult sau mai puþin mari, mai
mult sau mai puþin apropiate de polul intelectual sau de polul economic, se insti-
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tuie de asemenea frontiere sociale care vor exercita efecte asupra întregii vieþi,
cum a arãtat-o cercetarea realizatã de Pierre Bourdieu ºi un grup de cercetãtori
la sfârºitul anilor 1960 ºi la începutul anilor 1970. Sistemul de învãþãmânt supe-
rior produce ºi consacrã identitãþi ºi grupuri sociale concurente complementare
(rãmân toatã viaþa un absolvent de Politehnicã sau de HEC sau de ENA)9.

Conform aºteptãrilor lor, marile ºcoli întãresc adesea, printr-o acþiune de con-
sacrare, dispoziþiile elevilor formaþi de a ocupa poziþiile dominante în societate.
Consacrarea simbolicã exercitã efecte reale. Practicile distinctive pe care aceastã
consacrare le impune, obþinând elevi admiºi în aceste ºcoli de imense investiþii
ºcolare, afective, economice, întãresc fãrã încetare diferenþele între elevii de la
diferite ºcoli, dar ºi între elevii de la aceeaºi ºcoalã. Sistemul nu funcþioneazã
totuºi dupã o mecanicã perfectã. Existã de fapt „deviaþi“ ºi „rãtãciþi“ în marile
ºcoli, aceia care nu se gãsesc în marea ºcoalã în care îi aºteaptã sociologul, ci în
alta, de exemplu fiii de profesori sau de institutori „rãtãciþi“ la ªcoala de înalte
studii comerciale sau fiii de bancheri ºi de patroni din industrie ºi din comerþ
„deviaþi“ la ªcoala normalã superioarã. Ei adoptã comportamente ºi practici ne-
conforme cu practicile în vigoare în ºcoala lor sau în grupul lor de origine.

Sistemul ºcolilor, mari ºi mai puþin mari, este fãrã îndoialã mai complex ºi
mai diversificat decât ne permite sã presupunem interpretarea ºi analiza cerce-
tãrilor din anii 1970. Frontierele nu sunt întotdeauna atât de tranºante ºi existã
de asemenea punþi de trecere. Segregarea ºcolarã ºi socialã asigurate prin acest
sistem nu este câtuºi de puþin dintre cele mai puternice ºi dintre cele mai eficace.

Ponderea originilor ºi a relaþiilor

Modelul francez al marilor ºcoli, bazat pe concurs de admitere, se vrea meri-
tocratic. Cu toate acestea, legitimarea ºcolarã, titlul de „mare ºcoalã“ nu exclude,
dupã cum am vãzat, originea socialã a elevilor. În plus, diferitele cercetãri efec-
tuate de istorici, ca ºi de sociologi, asupra elitelor de la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul secolului XX10 pun în evidenþã faptul cã în Franþa, aceastã
origine socialã elevatã, ºi cu atât mai mult vechimea apartenenþei la burghezie,
faciliteazã într-un mod considerabil accesul la grupurile conducãtoare ºi la reu-
ºita profesionalã11.

Preºedinþii-directori generali ai marilor întreprinderi, înalþii funcþionari ºi,
într-o mai micã mãsurã, oamenii politici acumuleazã adesea diferitele tipuri de
resurse sociale, economice, culturale, simbolice sau diferite tipuri de capitaluri.
Printre elitele politice în sens larg, diferenþa este atât de mare între membrii ca-
binetelor ministeriale care sunt în cea mai mare parte trecuþi prin marile ºcoli,
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sunt adesea membri ai marilor corporaþii ºi reunesc diferite tipuri de resurse, ºi
deputaþi a cãror recrutare ºi formare e mai diversificatã12. Intrarea în unul dintre
marile corpuri ale Statului (inspecþia finanþelor, Consiliul de Stat, Curtea de con-
turi, Corpul Minelor ºi al Podurilor) este asiguratã, în aceastã privinþã, de ascen-
denþa rezultatelor pe durata anilor de studiu în foarte marile ºcoli precum ENA
ºi ªcoala politehnicã, unde trebuie sã fii clasat printre primii pentru a pretinde sã
intri într-un mare corp.

Puternice sunt interpenetrarea ºi suprapunerea conducãtorilor. Adesea recru-
taþi din aceleaºi mari ºcoli, trecuþi prin marile corpuri, ei îºi au reºedinþa în „fru-
moasele“ cartiere13 ºi se regãsesc adesea unii pe alþii în viaþa publicã precum ºi
în viaþa privatã ºi mai ales ocupã în acelaºi timp poziþii dominante în diferite sec-
toare (economic, politic, administrativ, cultural). Cazul cel mai exemplar rãmâne
acela al inspectorilor de finanþe care, dupã ce ies din ENA, ocupã pentru un timp
destul de scurt funcþiile lor de inspectori, înainte de a intra pe post de consilieri
într-un cabinet ministerial ºi de „a-ºi lua tãlpãºiþa“ repede într-o mare între-
prindere privatã sau într-o bancã unde acced rapid la cele mai înalte poziþii.

Nu întotdeauna conþinuturile învãþãrii ºi formele pedagogice adoptate sunt
acelea care deþin cea mai mare importanþã în formarea elevilor marilor ºcoli14.
Activitãþile asociative ale elevilor (cluburi, întreprinderi de juniori, asociaþii
sportive, culturale etc.), activitãþi libere ºi tradiþionale necontrolate de ºcoli,
constituie de fapt una dintre inovaþiile pedagogice contribuind la formarea pro-
fesionalã a viitorilor conducãtori. Abundenþa asociaþiilor începând cu anii 1980
nu este de altfel fãrã legãturi cu depolitizarea ºi ar putea fi o consecinþã indirectã
a slãbirii sindicatelor elevilor în marile ºcoli. Elevii proveniþi (ieºiþi) din mediile
privilegiate care au exercitat funcþii de responsabilitate în asociaþiile ºcolii lor,
sau în biroul elevilor sau în întreprinderile juniorilor, în mod special dezvoltat în
ºcolile de gestiune, care s-au exersat astfel în organizarea serbãrilor ºi evenimentelor,
în mobilizarea reþelelor, sunt mult mai bine pregãtiþi pentru a deveni manageri,
cãutaþi chiar de întreprinderi, decât elevii din aceleaºi ºcoli, proveniþi din clasele
populare, care au luat parte mai puþin activ cel mai adesea la aceste asociaþii15.

Mai ales, în multiple maniere elevii marilor ºcoli se învaþã astfel încât sã fie
cooptaþi, iar selecþia ºcolarã, apoi profesionalã este adesea mai puþin meritocra-
ticã decât ne permite sã gândim discursul oficial.

Continuitate sau evoluþie?

Numeroase instituþii de învãþãmânt superior ºi numeroase filiere au fost
create în Franþa, mai ales începând cu anii 1960: institute universitare de tehno-
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logie, institute universitare profesionalizate, institute naþionale de ºtiinþe aplicate,
masterate de ºtiinþe ºi gestiune, diplome de studii superioare specializate (DESS),
diplome de cercetare tehnologicã (DRT), masterate în universitãþi etc. Astfel cã
de atunci se poate observa dacã nu o explozie, cel puþin o atomizare a universi-
tãþii ºi a unei bune pãrþi dintre instituþiile de învãþãmânt superior. Reproducerea
opoziþiei între politehnicieni ºi tehnicieni, sau între o cale regalã destinatã
elitelor viitoare ºi o cale sau cãi subalterne destinate mai curând viitorilor inter-
mediari sau tehnicieni ºi funcþionari medii, nu este una simplã, care vine de la sine.

Însuºi sistemul marilor ºcoli cunoaºte câteva transformãri. Astfel, ENA,
creatã la Eliberare pentru a forma înalþi funcþionari, „servitorii statului“, a fost
adesea deturnatã de la scopurile sale. Michel Bauer ºi Bènèdicte Bertin-Mourot
au putut pune problema cunoaºterii faptului dacã ENA a devenit o „business
school“ (ºcoalã de afaceri, afacere ºcolarã). De fapt aceastã ºcoalã pregãteºte tot
mai mult elevii pentru a trece în sectorul privat, dupã câþiva ani în administraþie
sau în politicã16.

Spre deosebire de business school în sens propriu, intrarea în întreprindere
nu se face pentru foºtii ENA decât târziu (la 39 de ani pentru perioada
1960–1990), iar funcþionarii ajung în general la un nivel ierarhic înalt în între-
prinderile private (fãrã a-ºi fi trecut mai înainte probele în întreprindere)17. Cu
toate acestea, ENA ºi foºtii elevi ai acestei ºcoli care au fãcut tentativa de a-ºi
impune dominaþia asupra ansamblului marilor ºcoli, în special în detrimentul
ENS ºi al ªcolii politehnice, îºi vãd acum dominaþia repusã în joc, ºi nu de prea
mult timp cã atracþia exercitatã de ENAS asupra tinerilor este mai puþin impor-
tantã, în timp ce ªcoala politehnicã a ajuns sã opereze mutaþiile necesare pentru
a-ºi conserva o poziþie dominantã.

Altã transformare: intrarea femeilor în marile ºcoli (în 1972 la ªcoala demine din
Paris), unde ele sunt încã minoritare (15% din promoþia din 2002 a ªcolii
politehnice, 21,2% la Mine în Paris), urmatã de ceea ce Catherine Marry a numit-o
„revoluþie respectuoasã“18, ar putea avea pe termen mediu efecte asupra sistemului
de formare, în special în ºcolile de gestiune ºi agronomie. Totuºi, aceasta n-a avut
pentru moment repercusiuni importante la nivelul repartiþiei posturilor puterii
politice ºi economice mai ales. Aici se combinã autoeliminarea, selecþia,
excluziunea, dominaþia masculinã ºi cvasimonopolul masculin al sferelor sociale
celor mai valorizate. Excluderea femeilor este în mod particular vizibilã în Franþa în
înalta administraþie, în marile întreprinderi sau în posturile puterii politice; elitele
economice, administrative ºi politice conteazã pe o parte preponderent masculinã.

În lumea ºcolilor „mici“, „mijlocii“ sau mari — ºcoli de comerþ, ºcoli de ges-
tiune, ºcoli de administrarea întreprinderilor, ºcoli de management, business schools
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ºi alte instituþii de formare a gestiunii: institute de administrare a întreprinderilor, uni-
versitatea Paris–Dauphine — se observã mutaþiile cele mai importante. În Franþa,
numãrul instituþiilor publice formând gestiunea, fãrã a lua în calcul clasele pre-
gãtitoare, a cunoscut o dezvoltare foarte importantã începând cu anii 1950, s-a acce-
lerat în anii 1980, rãmânând apoi stabil. Printre ºcolile de comerþ, ultima nãscutã este
ªcoala superioarã de comerþ de la Troyes fondatã în 1992. Ansamblul instituþiilor ºi
programelor de formare în gestiune formeazã un univers compozit ºi eterogen.
Diversitatea statutelor este mare, iar instituþiile de legãturã sunt multiple (camera de
comerþ ºi industrii, Ministerul educaþiei naþionale, fundaþii etc.).

Acest univers relativ indistinct cunoaºte transformãri continue; ºcoli sau for-
maþiuni se închid, altele sunt deschise, sunt operate regrupãri sau fuziuni. Dupã
o perioadã de puternicã expansiune în anii 1980, numeroase instituþii au fost mo-
dificate, inegal ce-i drept, în anii 1990 printr-o crizã conjuncturalã ºi structuralã
cu o considerabilã diminuare a numãrului candidaþilor, o crizã de recrutare, s-a
vorbit chiar de o prãbuºire în 1996 — care a antrenat declasãri ºi reclasãri. Con-
curenþa între diverse formaþiuni tinde sã creascã. Dupã diminuarea din anii 1990,
anii 2000 au cunoscut o nouã ºi lejerã creºtere a intrãrilor ºi este mai ales cazul
regrupãrilor de ºcoli sub diferite forme (federaþie, fuziune, punere în reþea).

Astfel, mutaþiile de ordin diferit sunt observabile în formarea elitelor ºi în
marile ºcoli. Se impune sã recunoaºtem cã, pentru moment, aceste schimbãri se
opereazã mai curând la marginea sistemului marilor ºcoli ºi cã schimbãrile cele
mai importante, de exemplu o fuziune progresivã a universitãþilor ºi a marilor
ºcoli este la ordinea zilei de puþin timp. S-ar putea ca schimbãrile cele mai sem-
nificative sã fie legate de internaþionalizarea care intersecteazã formãrile.

Internaþionalizarea formãrii elitelor

Elitele, ºi în special fracþiunile cele mai cultivate, au acordat întotdeauna im-
portanþã învãþãrii limbilor, ºederii ºi cãlãtoriilor în þãri strãine ºi le dau o educaþie
cosmopolitã copiilor lor. Nu mai este decât un pas pânã când noile forme de so-
cializare a elitelor conducãtoare sã facã din ce în ce mai mult loc culturii interna-
þionale, studiilor limbilor strãine, stagiilor ºi stabilirii pentru o vreme în strãinã-
tate, sub diverse forme, cãlãtoriilor ºi diverselor forme de schimbãri care suscitã
importante investiþii din partea elevilor ºi studenþilor, a familiilor lor ºi a unitã-
þilor de învãþãmânt.

Trecerea prin marile ºcoli, apoi prin marile corpuri nu mai este adesea sufi-
cientã pentru a asigura legitimarea unei poziþii dominante, chiar ºi pentru un tâ-
nãr provenit din vechea burghezie. Este din ce în ce mai frecvent ºi necesar ca
ea sã fie completatã prin studii ºi stagii în strãinãtate, în particular în SUA. „Do-
minaþia trece de acum înainte prin stãpânirea spaþiului economic ºi financiar eu-
ropean ºi internaþional“, subliniazã Anne-Catherine Wagner, care analizeazã
transformãrile burgheziei, vechi ºi noi, în faþa mondializãrii19.
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Frecventarea instituþiilor strãine pentru perioade mai mult sau mai puþin
lungi, fie în þara natalã, fie, mai adesea, în strãinãtate, în Statele Unite în special,
constituie o practicã aflatã în plinã expansiune. Dezvoltarea pieþei internaþionale,
schimburile internaþionale nu sunt, cu certitudine, o noutate, dar amploarea lor
este totuºi nouã. Insistenþa asupra legãturilor internaþionale este deosebit de pu-
ternicã la Institutul de Studii Politice (Science Po), care a instituit (de mai puþin
de un an) stagiul în strãinãtate, dezvoltarea schimburilor studenþilor ºi primirea
tot mai multor studenþi strãini. Dubla diplomã ºi acordurile de parteneriat sunt
forma de internaþionalizare cea mai frecventã a marilor ºcoli care consacrã aces-
tui aspect, fãrã încetare, eforturi ºi mijloace copleºitoare. Efectele acestei inter-
naþionalizãri a formãrii pot fi de asemenea importante pentru politicile naþionale
ºi pentru sistemul de învãþãmânt superior (de evaluare a potenþialului ºtiinþific
naþional, reacþii de apãrare a instituþiilor care încorporeazã în modul cel mai di-
rect valorile naþionale, de exemplu, în Franþa, ªcoala politehnicã).

Învãþãmântul gestiunii este fãrã nicio îndoialã sectorul sistemului educativ
francez în care efectele mondializãrii ºi internaþionalizãrii sunt cele mai vizibile
ºi fãrã îndoialã cele mai marcate. Internaþionalul este în fapt un produs care cu-
noaºte un mare succes în Franþa ºi constituie uneori o simplã faþadã în anumite
ºcoli de gestiune care sunt din ce în ce mai numeroase în cercetarea ºi revendi-
carea unei recunoaºteri internaþionale. De notat: ºcolile de al doilea rang au fost
adesea printre primele care ºi-au dat eticheta de „internaþionale“.

Dacã existã o tendinþã marcatã spre omogenizarea ºi internaþionalizarea for-
mãrii ºi a instituþiilor de gestiune, dezvoltarea sectorului privat al învãþãmântului
superior, succesul mai mult sau mai puþin recent ºi masiv al ºcolilor de gestiune
ºi de administrarea întreprinderilor întrerupt de crize în numeroase ºcoli, nu
acordã credibilitate totuºi unei omogenitãþi a situaþiilor ºi formãrii, sau institu-
þiilor, adicã acelora care par aproape identice în diferite þãri.

Diferitele ºcoli (HEC, ESSEC, ESCP, INSEAD, EAP, European Business
School etc.) reinterpreteazã diferit, potrivit propriei lor istorii ºi de asemenea po-
trivit conjuncturii, modelele internaþionale, americane în cea mai mare parte, eu-
ropene uneori. INSEAD constituie fãrã îndoialã exemplul sau modelul de business
school care a fost cel mai bine integrat.

Este de asemenea posibil ca sistemul marilor ºcoli sã fie, dacã nu repus în
chestiune, cel puþin busculat nu numai de contestatarii atât de rari la început, cât
mai ales de procesul de internaþionalizare intersectând instituþiile învãþãmântului
superior ºi formarea elitelor, ca ºi de dependenþa din ce în ce mai crescutã a ºco-
lilor în raport cu piaþa. Aceste procese pot fi la originea recompunerii, a noilor
diviziuni ºi a noilor principii de ierarhizare socialã. Pentru moment nimic nu ne
îndreptãþeºte sã ne gândim cã aceste transformãri favorizeazã o lãrgire a recru-
tãrii sau o formare mai independentã a modurilor de cooptare care caracterizeazã
atât de puternic în Franþa procesul de selecþie ºi de formare a elitelor. Nu mai mult
decât creºterea capacitãþilor marilor ºcoli de a pune în operã idealul meritocratic.
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