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Profesori si studenti della Isis “Leopoldo II di Lorena “ sintem onorati sa va salutam si sa va 

presentarvi la loro scuola. 

La sede centrale dell’Isis “Leopoldo II di Lorena” se afla la Grosseto , in Cittadella dello Studente, in 

via de Barberi.  

Din motivul ca avem multi studenti sint inca doua scoli, una in Via Meda/Giolitti si una in Via de 

Barberi, presso l’Istituto Manetti. 

La noi la scuola se vina dupa classa 6 cu diploma care i permit la studenti la facolta universitarie si  

la instuti Tecnici Superiori. Aceia caia iau diploma gaseste mai repede lucru. 

Scuola asta ofera mai multe adrese: 

 

1. Sediul Tehnicianului Agricol,  via de'Barberi 

2. Sediul tehnicianului biotehnologico-sanitar,  via de'Barberi  

3. Sediu profesional pentru agricultură,  via de'Barberi 

4. Ospitalitatea enogastronomică și ospitalitatea profesională  via Meda / Giolitti 

5. Servicii profesionale de sănătate și asistență socială                                   via Meda / Giolitti 

6. Operator Wellness-Beautician via de'Barberi/via Meda 

 

 

 

 

 

    

 

  

 
 

 
   

 

 

 



Adresă tehnică Agrario 

 

Această adresă este destinată studenților interesați de probleme de mediu și de natură. 

Aici este posibilă învățarea tehnicilor de producție a produselor agricole și alimentare și a 

managementului terenurilor și mediului. De asemenea, este posibil să se studieze sistemele necesare 

pentru a garanta calitatea și trasabilitatea produselor agroindustriale. După o perioadă de doi ani, 

studenții pot alege între două specializări: 

• "Gestionarea mediului și a teritoriului", acordând o mare atenție conservării și protecției 

mediului 

• "Viticultură și vinologie", cu studiul producției, procesării și comercializării vinului, inclusiv prin 

utilizarea biotehnologiilor. 

În plus față de subiecții de cultură generală, subiecte specifice sunt studiate, cum ar fi economie, 

estime, marketing și legislație, de mediu și managementul terenurilor, transformarea produsului. 

 

 

Adresa tehnică biotehnologică-sănătate 

 

Această adresă oferă spațiu amplu subiectului științific și studiază caracteristicile materialelor din 

punct de vedere chimic, biologic, farmaceutic și al produsului. În plus, sunt analizate situații critice 

care ar putea provoca riscuri pentru mediu și sănătate. 

La sfârșitul celor cinci ani, studenții se vor specializa în „biotehnologie sănătate“ și apoi au învățat să 

diferențieze diferite sisteme biochimice, și organice și va folosi principalele tehnologii de sănătate în 

industria alimentară biomedicale, farmaceutice și. 

 

În plus față de subiecții de cunoștințe generale, sunt studiate subiecte specifice, cum ar fi Chimie 

organică și Biochimie, Microbiologie, Anatomie și patologie igienică, Legislația în domeniul 

sănătății. 

 

 

 

 

                                    Adresa profesională pentru agricultură 

 

Această adresă vizează studenții interesați de aspecte legate de sectoarele agricol, ecologic și 

agroindustrial. Elevii vor învăța cum să valorizeze, să producă și să comercializeze produse agricole 

și agroindustriale. În plus față de disciplinele generale, se studiază discipline specifice precum: 

tehnologiile informației și comunicațiilor, ecologia și pedologia, valorificarea activităților de 

producție și legislația sectorului, economia agricultura și dezvoltarea teritorială. 

 

 

                                     Profesional de alimentație și vinuri și hotelieră 

 

Această adresă vizează formarea profesioniștilor capabili să lucreze atât în turism, cât și în sectorul 

restaurantelor. În plus față de subiecții de cultură generală, vor fi alese oa doua limbă străină din 

franceză și germană, precum și subiecte specifice cum ar fi economie, știință alimentară, gătit, sală, 

patiserie și recepție. 

După 2 ani de formare generală, elevul se va specializa, începând cu al treilea an, în unul din 

următoarele sectoare: Bucătărie - Vânzare-cameră - Produse de cofetărie - Recepție turistică 

La sfârșitul celui de-al cincilea an veți obține o diplomă de studii profesionale care vă va permite să 

continuați studiile sau să intrați imediat în lumea muncii. 

Cu această școală, elevii vor dobândi abilități care să le permită să se ocupe de gestionarea 

companiilor de alimentație și vin, promovarea teritoriului cu toată excelența și organizarea și 

gestionarea evenimentelor. 

 

 

                            

 

 



Servicii de adresare pentru sănătate și asistență socială 

 

Această adresă vizează studenții interesați să dobândească abilități care să le permită să asigure 

bunăstarea oamenilor din punct de vedere sanitar, psihologic sau social, să recunoască orice 

dificultăți și să propună strategii pentru a le rezolva. 

În plus față de subiecții de cultură generală, cum ar fi italiana, matematica, engleza, drept, sunt 

studiate subiecte specializate, cum ar fi Psihologie, Metodologii operaționale, Legislație socială 

socială, Igienă și Educație Medicală Sănătății. Cu Diploma de tehnician pentru servicii de sanatate si 

studenti de asistenta sociala vor lucra in calitate de animatori și a personalului de ingrijire primara in 

centre de divertisment, cooperative sociale, grădinițe, grădinițe, centre pentru persoanele dependente 

și facilități turistice. 

Începând cu clasa a treia, studenții vor participa, de asemenea, la cursul pentru lucrătorii din 

domeniul sănătății (O.S.S.) în colaborare cu USL SUDEST Toscana, care le va oferi și posibilitatea 

de a lucra în spitale și clinici private. 

 

 

                                          Adresa operatorului wellness-cosmetician 

 

Cu această adresă, elevii învață să folosească toate cele mai inovatoare tehnici legate de îngrijirea și 

bunăstarea corpului: tehnici manuale, echipamente electromecanice și produse specifice pentru 

frumusețe. 

Cursul durează 4 ani și include un examen de calificare regională care permite intrarea în lumea 

muncii după al treilea an. Cu frecvența celui de-al patrulea an, atunci studenții pot gestiona un centru 

de frumusețe. 

În plus față de subiecții de cunoștințe generale, sunt studiate subiecte specifice, cum ar fi, de 

exemplu, tehnici estetice, tehnici de masaj și anatomie. 

Pentru cei care doresc să-și continue studiile, este prevăzută includerea în clasa a cincea a Serviciului 

pentru asistență socială și asistență socială 

 

Andriana Popusoi, 2DENO 

 


