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Dragi parinti,
Profesori si elevii scolii ISIS Leopoldo II di Lorena sunt bucurosi in a va prezenta scoala lor.
sediile principale ISIS Leopoldo II di Lorena se afla in Grosseto, in Citadella dello studente strada
via De Barberi.
Avand in vedere numarul mare de elevi mai sunt alte doua sedii, una in Via Meda/Giolitti iar cealalta
tot in Via de Barberi, incorporata in institutul Manetti.
La institutul nostru se intra dupa scoala generala si da diplome care permit elevilor nostri la toate
facultatile universitare si a institutiilor tehnice de nivel avansat. Pentru orice eventualitate cei
diplomati se pot infiltra imediat in lumea serviciului.
Scoala ofera multe profile de studiu:
•
•
•
•
•
•

Tehnic Bio Botanic,
Tehnic Biotehnologic sanitar,
Profesional pentru agricultura,
Profesional Endogastronomic si servicii Hoteliere,
Profesional servicii pentru sanitar si servicii sociale,
Operator estetician si bunastare (wellness-cosmetician)

sediul central in via Dei Barberi
sediul central in via dei Barberi
sediul central in via de’Barberi
Via Meda/Giolitti
via Meda/Giolitti
via de'Barberi/via Meda

Tehnic Bio Botanic
Aceste profile sunt pentru elevii interesati in tematiche ambientale si naturale. Aici este posibila
invatarea tehnicilor de productie a produsurilor agricole, alimentare si de gestiune a teritoriului si a
ambientului. Este posibila invatarea sistemelor necesarie pentru garantia calitatii si trasabilitatea
produselor agrindustriale. Dupa doi ani din cinci, elevii pot alege intre doua specializari:
“Gestiunea teritoriului si a ambientului”, cu o mare atentie a conservarea si tutelarea ambientului.
"Viticultura si enologie", cu studiul productiei, transformarii si comercializarii a vinului, chiar si
prin utilizarea biotehnologiei.
Pe langa materiile de cultura generala se studiaza si materii specifice ca economia, deviz, marketing
si legislatura, gestiunea ambientului si a teritoriului, transformarea produselor.

Profilul Tehnic Biotehnologic-Sanitar
Pe acest profil se da mare importanza materiilor stiintifice si se invata caracteristicile materialelor din
punct de vedere chimic, biologic, farmaceutic si de produs. De asemenea sunt analizate si stiuatii
critice ce ar putea cauza riscuri ambientale si sanitare.
La terminarea celor 5 ani studentii vor avea specializari in "Biotehnologie sanitare" deci au invatat sa
diferentieze variile sisteme biochimice, biologice si sa foloseasca principalele tehnologie sanitare in
domeniul biomedical, farmaceutic si alimentar.
Inafara materiilor de cultura generala se studiaza materii specifice ca de exemplu: chimie organica si
biochimie, microbiologie, igiena, anatomie si patologie, legislatie sanitara.

Profilul profesional pentru agricultura
Acest profil este destinat elevilor interesati de subiecte care se bazeaza pe sectorul agricol, ambiental
si agroindustrial. Studentii o sa invete sa valorifice, sa produca si sa comercializeze produse agricole
si agroindustriale. Mai mult de atat, vor invata cum sa previna degradarea mediului inconjurator si sa
consolideze teritoriul la nivel turistic.
Inafara materiilor generale se invata materii specifice ca: tehnologii de informatie si comunicare,
ecologie si pedologie, consolidarea activitatilor productive si legislatura sectorului, economie agrara
si a dezvoltarii teritoriale.
Profilul profesional de alimentație și vinuri hotelier
Aceast profil are scopul de a forma profesioniști capabili să lucreze atât în turism, cât și în sectorul
restaurantelor. În plus față de materiile de cultură generală, se alege o limbă străină intre franceză și
germană, și sunt prezente materii 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-sala - Produse de cofetărie - Recepție turistică
Cu această școală, elevii vor dobândi abilități care o să le permită să se ocupe de gestionarea
companiilor de alimentație și vin, promovarea teritoriului cu toată excelența și organizarea și
gestionarea evenimentelor.
Profilul serviciilor pentru sănătate și asistență socială
Aceast profil este pentru studenții interesați in a dobândi 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 materiile de cultură generală, cum ar fi italiana, matematica, engleza, drept, sunt

studiate subiecte de specializare, cum ar fi Psihologie, Metodologii operaționale, Legislație socială
socială, Igienă și Educație Medicală Sănătății. Cu Diploma în Servicii Tehnice pentru Sănătate și
Asistență Socială, studenții vor putea să lucreze în calitate de animatori și personal de suport în săli
de joacă, cooperative sociale, grădinițe, scoli generale, centre pentru persoane cu probleme și în
facilități turistice.
Începând cu clasa a unsprezecea (al treilea an), 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.
Operator estetician si bunastare (wellness-estetician)
Pe acest profil 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 materiile 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 treisprezecea (al
cincilea an) a serviciului pentru sanatate și asistență socială.
Bianca Bogos, 4AAT

