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Sayin Velilerimiz,

Biz Isis Leopoldo II di Lorena, ogretmenleri ve ogrencileri olarak, sizleri selamliyoruz ve size
okulumuzu tanitacagimiz icin mutluluk duyariz.
Isis Leopoldo II di Lorena merkez subesi via de Barberi, Cittadella dello studente, Grosseto da
Bulunmaktadir
Ogrenci coklugundan dolayi iki tane daha okulumuz vardir
Bunlarin birisi Via Meda/Giolittide bulunmaktadir, digeri ise, Via de Barberi de Bulunmaktadir
Biz orta okuldan sonra gelen liseyiz,Ogrencilerimize verdigimiz diplomalarla, unuversitede
istedikleri fakulteyi secebilirler, yada hemen is dunyasina atilabilirle.
Okulumuzda bir cok bolum vardir Bunlar:

1) Tarim Teknisyenligi Lisesi
2) Biyoteknolojik Saglik Teknisyenligi Lisesi
3) Tarim Meslek Lisesi
4) Meslek Lisesi Gastronomi ve Otelcilik Bolumu
5)l Saglik Hizmetleri ve Sosyal Yardim Hizmetleri Lisesi
6) Meslek Lisesi Saglik ve Estetik Bolumu

via de’Barberi
via de’Barberi
via de’Barberi
via Meda/Giolitti
via Meda/Giolitti
via de Barberi/via Meda

Tarim Teknisyenligi Lisesi
Bu Bolum çevre konularına ve doğaya ilgi duyan öğrencilere yöneliktir. Burada tarım ve gıda
ürünlerinin üretim tekniklerinin ve arazinin ve çevrenin yönetiminin öğrenilmesi mümkün olmakla
birlikte, agro-endüstriyel ürünlerin kalite ve izlenebilirliğini sağlamak için gerekli sistemlerin
incelenmesi de mümkündür. İki yıllık bir ogrenimden sonra öğrenciler şunları seçebilir:
.’’Çevrenin ve bölgenin yönetimi’’, koruma ve çevre korumasına büyük özen gösterilmesi
.’’Bağcılık ve enoloji’’,şarap üretimi, dönüştürülmesi ve pazarlanması ile birlikte, aynı zamanda
biyoteknoloji kullanımı ogrenilmektedir
Genel bilgi konularına ek olarak, ekonomi, pazarlama ve mevzuat, çevre ve arazi yönetimi, ürün
dönüşümü gibi belirli konular üzerinde çalışılmaktadır.
Biyoteknolojik-Sağlık Teknisyenligi Lisesi
Bu bolum, bilimsel konulara yeterli alan sağlar ve materyallerin kimyasal, biyolojik, farmasötik ve
ürün açısından özelliklerini inceler. Ayrıca çevresel ve sağlık risklerine neden olabilecek kritik
durumlar analiz edilir.
Beş yıl sonunda öğrenciler "Sağlık Biyoteknolojileri" konusunda uzman olacaklar ve bu nedenle
çeşitli biyokimyasal ve biyolojik sistemleri ayırt etmeyi öğrenecekler ve biyomedikal, ilaç ve gıda
alanlarında ana sağlık teknolojilerini kullanabilecekler.
Genel bilgi konularına ek olarak, Organik Kimya ve Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hijyen anatomi
ve patoloji, Sağlık mevzuatı gibi belirli konular üzerinde çalışılmaktadır.
Tarim Meslek Lisesi
Bu bolum, tarım, çevre ve tarım-sanayi sektörleri ile ilgili konularla ilgilenen öğrencileri
hedeflemektedir. Tarım ve tarım-sanayi ürünlerinin nasıl değerleneceğini, üretileceğini ve
ticarileştirileceğini öğrenir. Ayrıca, çevresel bozulmayı nasıl önleyeceklerini ve bölgeyi de turizm
düzeyinde nasıl geliştireceklerini öğreneceklerdir.Genel konulara ek olarak, bilgi ve iletişim
teknolojileri, ekolojive pedoloji, üretim faaliyetlerinin ve sektör mevzuatının değerlendirilmesi,
tarım ekonomisi ve bölgesel kalkınma gibi spesifik disiplinler üzerinde çalışılmaktadır.
Meslek Lisesi Gastronomi ve Otelcilik Bolumu
Bu bolumde , hem turizmde hem de restoran sektöründe çalışabilecek profesyoneller yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Genel konulara ek olarak, Fransızca ve Almanca ve Ekonomi, Gıda Bilimi,
Mutfak, Salon, Pasta ve Resepsiyon gibi belirli disiplinler arasında ikinci bir yabancı dil
öğretimi seçilir.
2 yıllık genel eğitimden sonra, öğrenci üçüncü yıldan itibaren aşağıdaki sektörlerden birinde
uzmanlaşacaktır: Mutfak -Bar - -pastane– genel turizim.
Beşinci yılın sonunda, eğitiminize devam etmenizi sağlayacak bir mesleki eğitim diploması alırsınız.
Bu okul ile öğrenciler, yiyecek ve şarap şirketlerinin yönetimi, tüm mükemmelliği ile bölgenin
tanıtımı ve etkinliklerin organizasyonu ve yönetimi ile başa çıkmalarını sağlayacak becerileri
edinecek.
Meslek Lisesi Saglik Hizmetleri ve Sosyal Yardim Hizmetleri Bolumu
Bu bolumde , insanların sağlık, psikolojik veya sosyal açıdan iyi olmalarını sağlama, herhangi bir
zorluğun farkına varma ve bunları çözmek için stratejiler sunmalarını sağlayacak becerileri edinme
ile ilgilenen öğrencileri hedeflemektedir.
İtalyanca , Matematik, İngilizce, Hukuk gibi genel kültür konularına ek olarak, Psikoloji,
Operasyonel metodolojiler, Ekonomik sosyal mevzuat, Hijyen ve tıbbi sağlık kültürü gibi özel
konular üzerinde çalışılmaktadır. Eğlence Merkezleri, sosyal kooperatifler, çocuk yuvaları, çocuk
yuvalarındaki animatörler ve birinci basamakta personel olarak çalışacak Sağlık Hizmetleri ve Sosyal
Bakım öğrenciler için Teknikeri Diploma ile, bağımlı kişi ve turistik tesisler için ortalar.
Tabii başlayarak öğrenciler aynı zamanda onlara özel hastane ve klinikler çalışma fırsatı sunacak

USL SUDEST Toskana işbirliğiyle sosyal ve sağlık operatörleri (O.S.S) için üçüncü sınıfına
devam.
Meslek Lisesi Saglik ve Estetik Bolumu
Bu Bolumde öğrenciler, vücudun bakım ve esenliği ile ilgili en yenilikçi teknikleri kullanmayı
öğrenirler: el yapımı teknikler, elektromekanik ekipmanlar ve güzellik için özel ürünler.
Elbette 4 yıl sürer ve üçüncü yıldan sonra iş dünyasına giriş sağlayan bölgesel bir yeterlilik sınavı
içerir. Dördüncü yıl sıklığı ile öğrenciler bir güzellik merkezini yönetebilirler.
Genel bilgi konularına ek olarak, örneğin Estetik Teknikler, Masaj Teknikleri ve Anatomi gibi
spesifik konular üzerinde çalışılmaktadır.
Çalışmalarına devam etmek isteyenler için Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri için beşinci sınıfa
girilmesi öngörülüyor.
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