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Të dashur prindër,

mësuesit dhe nxënësit e Isis "Leopold II of Lorraine" janë të lumtur t'ju përshëndesin dhe t'ju
prezantojnë me shkollën e tyre.
Me seli Isis "Leopold II" është e vendosur në Grosseto, në Citadel të studentit në Via de Barberi.
Meqë kemi aq shumë studentë ka dy zyra të tjera, një në Via Meda / Giolitti dhe një në Via de
Barberi, në Istituto Manetti.
Në Institutin tonë ne arrijmë pas Shkollës së Mesme dhe lëshojmë diploma që lejojnë studentët tanë
të kenë qasje në të gjitha fakultetet universitare dhe Institutet e Larta Teknike. Përndryshe, të
diplomuarit mund të hyjnë menjëherë në botën e punës.
Shkolla ofron shumë adresa studimi:

1. Shtabi i teknikut bujqësor,
nëpërmjet de'Barberit
2. Selia e Teknologjisë Bioteknologjike-Sanitare,
nëpërmjet de'Barberit
3. Profesionale për selinë e bujqësisë,
nëpërmjet de'Barberit
4. Ushqimi dhe vera profesionale dhe mikpritja e mikpritjes Via Meda / Giolitti
5. Shërbimet profesionale për Shëndetësi dhe Ndihmë
Sociale nëpërmjet Meda / Giolitti
6. Operatori Wellness-Beautician
via de'Barberit / via Meda

Adresa teknike Agrario
Kjo adresë u drejtohet studentëve të interesuar për çështjet mjedisore dhe natyrën.
Këtu është e mundur të mësohen teknikat e prodhimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore dhe
të menaxhimit të tokës dhe mjedisit. Gjithashtu është e mundur të studiohen sistemet e nevojshme
për të garantuar cilësinë dhe gjurmueshmërinë e produkteve bujqësore industriale. Pas një periudhe
dyvjeçare, studentët mund të zgjedhin midis dy specializimeve:
• "Menaxhimi i mjedisit dhe territorit", me vëmendje të madhe për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit
• "Vitikultura dhe enologjia", me studimin e prodhimit, përpunimit dhe marketingut të verës,
gjithashtu nëpërmjet përdorimit të bioteknologjive.
s, transformimi i produktit.
Përveç subjekteve të njohurive të përgjithshme, studiohen lëndë specifike si ekonomia, estimi,
marketingu dhe legjislacioni, menaxhimi i mjedisit dhe tokë

Adresa Teknike Bioteknologjike-Shëndetësore
Kjo adresë i jep hapësirë të mjaftueshme lëndëve shkencore dhe studjon karakteristikat e
materialeve nga pikëpamja kimike, biologjike, farmaceutike dhe produktike. Për më tepër
analizohen situata kritike që mund të shkaktojnë rreziqe mjedisore dhe shëndetësore.
Në fund të pesë viteve, studentët do të specializohen në "Bioteknologji Shëndetit" dhe më pas kanë
mësuar të dallojnë sisteme të ndryshme biokimike dhe organike dhe do të përdorin teknologjitë
kryesore shëndetësore në industrinë e ushqimit bio, farmaceutike dhe.
Përveç çështjet e kulturës së përgjithshme që studiojnë lëndë të veçanta të tilla si kimi organike dhe
biokimi, mikrobiologji, anatomisë dhe Higjenës patologjisë, legjislacionin e shëndetit.

Adresa Profesionale për Bujqësi
Kjo adresë u drejtohet studentëve të interesuar në tema që kanë të bëjnë me sektorët bujqësorë,
mjedisorë dhe agroindustrialë. Nxënësit do të mësojnë se si të vlerësojnë, prodhojnë dhe
komercializojnë produktet bujqësore dhe agroindustriale. Ata gjithashtu do të studiojnë se si të
parandalojnë degradimin e mjedisit dhe të përmirësojnë territorin edhe në nivelin e turizmit.
Përveç çështjeve të një natyre të përgjithshme janë studiuar disiplina të veçanta të tilla si
teknologjia e informacionit dhe komunikimit, ekologji dhe shkenca e tokës, rritjen e aktiviteteve
prodhuese dhe legjislacionin e tregtisë, ekonomisë agrare dhe zhvillimit territorial.

Adresa Profesionale e Ushqimit dhe Verës dhe Mikpritja e Hotelit
Kjo adresë synon të trajnojë profesionistë të aftë për të punuar si në turizëm dhe në sektorin e
restoranteve. Përveç arsimit të përgjithshëm pritet për të mësuar një gjuhë të dytë të zgjedhur në
mesin e disiplina franceze dhe gjermane dhe specifike të tilla si ekonomi, shkenca e ushqimit,
Laboratori i ngrënie, dhomë, ëmbëltore dhe pritjen e materialeve.
Pas 2 viteve të trajnimit të përgjithshëm, studenti do të specializojë, nga viti i tretë e tutje, në një
nga sektorët e mëposhtëm: Kuzhinë - Dhomë-Shitje - Produkte të ëmbëlsirave - Pritje Turistike
Nëse dëshironi të përfundoni trajnimin, në fund të vitit të pestë ju merrni një Diplomë të arsimit
profesional që do t'ju lejojë të vazhdoni studimet tuaja dhe munt te shkosh ne pun.
Me këtë shkollë studentët do të fitojnë aftësi që do të mundësojnë atë të merret me menaxhimin e
ushqimit dhe bizneseve të verës dhe mikpritjen, promovimin e territorit me gjithë përsosmërinë e
saj dhe organizimin dhe menaxhimin e ngjarjeve.

Adresimi i Shërbimeve për Shëndetësi dhe Ndihmë Sociale
Kjo adresë ka për qëllim studentët e interesuar në përvetësimin e shkathtësive që do t'u mundësojnë
atyre të sigurojnë mirëqenien e njerëzve nga pikëpamja shëndetësore, psikologjike ose sociale, duke

njohur çdo vështirësi dhe duke propozuar strategji për zgjidhjen e tyre.
Përveç lëndëve të kulturës së përgjithshme si italishtja, matematika, anglishtja, ligji, studiohen
lëndë të specializuara si psikologjia, metodologjitë operacionale, legjislacioni social ekonomik,
higjiena dhe kultura shëndetësore shëndetësore. Me Diplomën në Shërbimet Teknike për Shëndetësi
dhe Ndihmë Sociale, studentët do të jenë në gjendje të punojnë si animatorë dhe staf mbështetës në
dhomat e lojërave, kooperativave sociale, kopshteve, çerdheve, qendrave për persona jo të pavarur
dhe në objektet turistike.
Duke filluar nga klasa e tretë, studentët gjithashtu do të ndjekin kursin për punëtorët e kujdesit
shëndetësor (O.S.S) në bashkëpunim me USL SUDEST Tuscany, e cila gjithashtu do t'u ofrojë atyre
mundësinë për të punuar në spitale dhe klinika private.

Adresa e Operatorit Wellness-Beautician
Me këtë adresë nxënësit mësojnë të përdorin të gjitha teknikat më inovative që lidhen me kujdesin
dhe mirëqenien e trupit: teknikat manuale, pajisjet elektromekanike dhe produktet specifike për
bukurinë.
Kursi zgjat 4 vjet dhe përfshin një provim kualifikimi rajonal që lejon hyrjen në botën e punës pas
vitit të tretë. Me frekuencën e vitit të katërt atëherë studentët mund të menaxhojnë një qendër
bukurie.
Përveç subjekteve të njohurive të përgjithshme, studiohen lëndë specifike siç janë, për
shembull,Teknikat Aesthetike, Teknikat e Masazhimit dhe Anatomia.
Lorenc Kaja, 4AENO

