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1. Sistemi i ri i arsimit në Toskan
Në vitet e fundit janë bërë ndryshime të rëndësishme në sistemin shkollor e formativ.
Ligji Kombëtar 296/2006 ka bërë që arsimi i detyrueshëm të jetë të
paktën 10 vjet.
Në veçanti, në Toscana arsimi i detyruar mund të shlyet vetëm brënda
sistemit shkollor me një frekuencë prej 10 vjet shkollë(8 vjet shkolla
tetëvjeçare+2 shkolla e mesme).
Pas shkollës tetëvjeçare duhet vazhduar për të gjithë detyrim me shkollës e mesme.
Qëllimi është rritja e njohurive dhe aftësive gjatë këtyre dy viteve e për
tu ndihmuar të vendosni se dëshironi që:
• Të vazhdoni  shkollën dhe të marrni një diplomë ose kualifikim profesional të paktën që jepet mbas mbarimit të vitit të tretë nëse jeni
të regjistruar në një shkollë profesionale
• Të vazhdoni një rugë tjetër arsimimi i quajtur vit profesionalizues
mbas mbarimit të të cilit ju jepet një çertifikat qualifikimi të livelit
të II Evropian.
• Për kë ka vendosur mos të vazhdojë shkollën e donë të kërkoj punë
me kontrat nxënës puntor(apprendistato)për të çlyer të drejtat-detyrat kundrejt arsimit të detyrueshëm
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2. viti profesionalizues dhe certifikimin e aftësive dhe
njohurive
Për tu regjistruar vitin profesionalizues duhet të keni dokumentat e
mëposhtme:
• Diploma e Shkollës tetëvjeçare
• Të keni frekuentuar të paktën 10 vjet shkollë (përfundimin e arsimit
të detyrueshëm)
• Të jeni në moshën nën 18 vjeçare
• Çertifikimin e aftësive dhe njohurive” vërteton aftësitë që keni përvetësuar gjatë viteve të shkollës.
“Çertifikimi i aftësive dhe njohurive” është një dokument i cili shërben për të vërtetuar aftësitë në bazë të akseve(të të dhënave) të njohurive, të vendosura nga Dekreti Ministror i 2007 i aprovuar nga Ministri
i Arsimi Fioroni. Kjo Çertifikat lëshohet nga shkolla për ata student që e
kërkojnë. Për ata që kanë çertifikimin e aftësive e njohurive më të ulët
se liveli i parashikuar në fund të dy viteve të shkollës së mesme, ka mundësinë të arrijë rezultat e parashikuara nëpërmjet rrugëve të caktuara
në mënyrë që tu jepet mundësia që të vazhdoni me vitin profesional.
Për të marrë informacionet për “vitin profesional” dhe mundësinë e
“aritjes në nivelin e parashikuar” të aftësive ,mbi mundësinë e kontratave të apprendistato të drejtuara minorenëve(oferta të pakta…) mund
të kontaktoni Qendrat e Punësimit që ka vënë në dispozicion një shërbim
për të mbështetur dhe këshilluar fëmijët nën moshën 18 vjeçare dhe
familjet e tyre.

3. Reforma e shkollave të mesme të përgjithshme dhe riorganizimi i istituteve teknike dhe profesionale
Viti shkollor 2010 -11 ka mundësi që do të shohin vënien në zbatim të reformave të shkollave të mesme dhe studentët të cilët po ndjekin klasën
8 të shkollës tetëvjeçare do të përballojnë një ofert formative të rinovuar.
Elementet dallues të reformës janë:
• riorganizimin dhe reduktimin e degëve të studimit
• orare të reduktuar për tu dhënë mundësin studentëve për të thelluar
dhe rekuperuar çdo vonesë duke pasur më shumë kohë për studim
individual (më pak orë mësimi javore,orë me 60 minuta e rishikimin e
orëve për lëndë mësimi).
Shkollat e mesme të zonës E/V po pështasin ofertën formative të tyre
simbas udhëzimeve të reformës së re dhe është e rëndesishme që për
informacione më të hollësishme ti drejtoheni direk istitutive(shkollave
të mesmë).Të gjithë istitutet kane ditë të caktuar për tu ilustruar studentëve e prindërve të tyre shkollën e degët e studimit që istituti ofron.
Mund tu themi më përpara që istituti ka parashikuar të japi vazhdushmëri ofertave formative të propozuara deri sot e janë duke pritur se
mund te aktivojne degë të reja

LICEU (shkolla e përgjithshme)

Reformës parashikon 6degë liceu(shkolla e përgjithshme)
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• Liceu artistike (është i ndarë në tre degë: artet vizuale - arkitekturë,
desing, mjedis - audiovizual, multimedia, skenografia)
• Liceu (shkolla e përgjithshme) klasik (me reformën është futur mësimi
i një gjuhe të huaj gjatë gjithë 5 viteve të shkollës)
• Liceu (shkolla e përgjithshme) shkencor (me një opsion shkencor e
teknologjik që do të lejojnë thellimin e njohurive të teorive shkencore
dhe proceset teknologjike)
• Liceu (shkolla e përgjithshme) gjuhësor (Studimi i 3 gjuhëve të huaja)
• Liceu (shkolla e përgjithshme) muzikor dhe valle (e ndarë në dy seksione të muzikës dhe valle)
• Liceu (shkolla e përgjithshme) shkencave humane (zëvendëson soçiopsikopedagogiko duke siell në regjim eksperimentacionin që kishin filluar në vitet e shkuara.shkollat mund të aktivojnë degën ekonomikosociale)

ISTITUTET TEKNIKE TE REJA

Riorganizimin e arsimit teknik është i ndarë në 2sektor dhe 11 degë
Në sektorin e ekonomis në momentin që po publikojmë këtë udhëzues
janë shtuar 2 degë
• administrativ, financa dhe marketing
• turizmi.
Në sektorin e teknologjisë janë përcaktuar 9 degë
• mekanike, mekatronika dhe energjia
• transport dhe Logjistika
• elektronika dhe elektroteknika
• informatika dhe telekomunikacioni

•
•
•
•
•

grafika dhe komunikimi
kimi, materiale dhe bioteknologjia
sistemi i modës
agraria dhe agroindustria
ndërtimi, mjedisi dhe territori.

ISTITUTET E REJA PROFESIONALE

me riorganizimin e shkollave profesionale janë parashikuar 2 degë
istitute profesionale të shërbimeveme me këto degë:
• shërbimet për Bujqësin dhe Zhvillim Rural
• shërbimet për mirëmbajtje dhe asistencë teknike
• shëndetësi dhe Shërbime Sociale
• shërbimet për ushqimet, verën dhe mikpritje në hotel
• shërbime komerciale.
Iistituti profesional i industrisë dhe artizanatit:
• prodhime e artizanale dhe industriale
sistemi i shkollave profesionale është i ndarë në këto faza 2 dyvjeçare
dhe 1 viti i pestë për të ndihmuar kalimin nga sisteme të ndryshme
arsione e formative. Istitutet profesionale mund të përdorin kuotat e
fesibilitet të orarit për të organizuar kurse që të japin kualifikën e që
zgjasin tre vjetë e japin dipllomën professionale për kurset që zgjasin
4 vjet duke u bazuar në ofertën e kordinimin të arsimimit e formimit
profesional të programuara nga rethi e në bazë të marrëveshjeve me
Ministrinë e Arsimit, Universitetit dhe Kërkimit.

5

6

4.Shkollat e mesme të zonës Empolese-Valdelsa
Shkolla e mesme Shtetërore ‘E.Fermi’

via Bonistallo, 73 Empoli - tel. 0571 80614 - 81696
Faqja web: www.itcfermiempoli.it
e-mail: fiis01600e@istruzione.it itc_fermi@tin.it
Drejtori i shkollës: Prof.ssa Giuliana Cinni
Programi shkollor:
Teknik Tregtar (me riformën do të jetë Teknik sektori Ekonomik)
Me degë ndërmarje, ndërmarie gjuhësor, ndërmarje informatiko
Liceu Soçio – Psikopedagogjik (me reformën do të jetë Liceu i Shkencave
Humane)
Për të ditur më shumë drejtohuni prof.ssa Nadia Del Torrione
Për të vizituar shkollën 9 – 16 – 23 – 30 janar 2010 6 – 13 – 20 shkurt 2010

Shkolla e mesme Shtetërore ‘Ferraris-Brunelleschi’
via Raffaello Sanzio, 187 Empoli - tel. 0571 81041
via Giovanni da Empoli, Empoli - tel. 0571 74205
Faqja web: www.iisferraris.it
e-mail: info@iisferraris.it geometri@iisferraris.it
Drejtori i shkollës: Prof.ssa Daniela Mancini
Programi shkollor:
Teknik industrial(me riformën do të jetë Teknik sektori Tektonollogjik)
Me degë elektroteknik, kimi, informatik
Teknik gjeometër (me reformën do të jetë ndërtim ,ambient e teritor)
Profesionale industriale e artizanatit degë mekanike e mekanik-temik
Për të ditur më shumë drejtohuni prof. Antonino La Rocca
Për të vizituar shkollën 9 – 16 – 23 – 30 janar 2010 6 – 13 – 20 shkurt 2010
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Shkolla e mesme profesionale shërbimet tregtare turistike e
sociale ’Leonardo Da Vinci’
via Fabiani, 6 Empoli - Tel.0571 76117

Faqja web: www.professionale.empoli.fi.it
e-mail: fiis02200t@istruzione.it
Drejtori i shkollës: Prof. Gaetano Flaviano
Programi shkollor:
Profesionale ekonomik ndërmarje turistik(me reformën do të jenë
Profesionale e Shërbimeve tregtare) – edhe kurse në dark
Profesionale Shërbime Sociale (me reformën do të jentë
Profesionale Shërbime Soçio - sanitari)
Për të ditur më shumë drejtohuni Prof.ssa Stefania Bandini
Për të vizituar shkollën 16 – 23 – 30 janar 2010 6 – 13 – 20 shkurt 2010

Shkolla e përgjithshme (liceu) ’Virgilio’
via Cavour, 62 Empoli - tel. 0571 74277
via Fucini, 33 Empoli - tel. 0571 700695

Faqja web: www.virgilioempoli.it
e-mail: fiis01400v@istruzione.it
Drejtori i shkollës: Prof. Andrea Marchetti
Programi shkollor:
shkolla e përgjithshme (Liceo) klasik
shkolla e përgjithshme (Liceo) gjuhësor
shkolla e përgjithshme (Liceo) Artistik
Për të ditur më shumë drejtohuni Prof. Paolo Detti (për liceun artistik) Prof.
Flavio Faraoni
Për të vizituar shkollën 16 – 25 – 30 janar 2010 e 13 shkurt 2010
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Shkolla e përgjithshme (Liceo) Shkencor ‘Pontormo’
via Raffaello Sanzio, Empoli - tel. 0571 944059 - 944346
Faqja web: www.scuola.it/pontormo
e-mail: segreteria@liceopontormo.it
Drejtori i shkollës: Prof.ssa Daniela Borghese
Programi shkollor:
shkolla e përgjithshme (Liceu)shkencor (që mban kursin dopio të gjuhëve
të huaja e kurs me përforcim të matematikës fizika e informatika - ex
P.N.I.)
Për të ditur më shumë drejtohuni Prof.ssa Monica Zefferi
Për të vizituar shkollën 9 – 16 – 30 janar 2010 e 16 - 30 - 20 shkurt 2010

Castelfiorentino
Shkolla e mesme ‘F. Enriques’

Via Duca D’Aosta, 65 Castelfiorentino - tel. 0571 633083/4-0571 632159
Faqja web: www.enriques.it
e-mail: fiis002001@istruzione.it
Drejtori i shkollës: Prof. Giacomo D’Agostino
Programi shkollor:
shkolla e përgjithshme(Liceu) Shkencor
Teknik tregtar (me reformën do të jetë Teknik sektor Ekonomik)
Profesionale Albergiero e Ristoracione (me reformën do të jetë Shërbime
për l’Enogastronomin e Pritjen në hotel)
Profesionale Grafiko reklame (me reformën do të jetë Prodhime Artigianali)
Profesionale tregtare e turistike (me reformën Shërbime tregtare)
Për të ditur më shumë drejtohuni Prof. Franco Chiti
Për të vizituar shkollën 9-16 – 23 – 30 janar 2010 e 6-13-20 shkurt 2010
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Fucecchio
Shkolla e mesme shtetërore ‘A.Checchi’

Viale Gramsci,7 Fucecchio - tel. 0571 20889 – 22292
Via Padre Checchi, Fucecchio - tel. 0571 20112
P.zza Vittorio Veneto, Fucecchio - tel. 0571 20825
Faqja web: www.istituto-checchi.it
e-mail: a.checchi@scuola.it
Drejtori i shkollës: Prof. Alessandro Marianelli
Programi shkollor:
shkolla e përgjithshme (Liceo) Shkencor
Teknik Tregtar (me reformën do të jetë Teknik sektori Ekonomik)
Profesionale ekonomi ndëmarje e turistiko (me reformën do të jetë
Profesionale e shërbimeve tregtare)
Profesionale industria e artixhianato dega moda
Profesionale industria e artixhianato dega mekanike
Profesionale industria e artixhianato dega eletrike
Për të ditur më shumë drejtohuni Prof.ssa Alessandra Pertici e Prof.ssa Francesca Canu
Për të vizituar shkollën 16 – 23 – 30 janar 2010 e 6-13-20 shkurt 2010

Empoli
Fondazione Konservatoria SS.Annunziata (shkollë private)
via Chiara, 76 Empoli - tel. 0571 72219 – 73320
faqja web: www.annunziataempoli.it
e-mail: segreteria@annunziataempoli.it
Drejtori i shkollës: Prof. Francesco Faraoni
Programi shkollor:
Shkolla e përgjithëshme (liceo) gjuhës
Për të ditur më shumë drejtohuni Prof.ssa Monica Brondi
Për të vizituar shkollën 16 – 23 – 30 janar 2010 e 6 - 13 - 20 shkurt 2010
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Istituti Calasanzio (shkollë private)

via J. Carrucci, 23 Empoli - tel. 0571 72253 – 72254
faqja web: www.calasanzioempoli.it
e-mail: info@calasanzioempoli.it
Drejtori i shkollës: Prof. Padre Romeo Piroli
Programi shkollor:
Shkolla e përgjithëshme (liceo) Shkencor
Për të ditur më shumë drejtohuni Sig.ra Barbara Berti
Për të vizituar shkollën hën. – prem. nga 8.00 derri 14.00; të shtunën nga ora
9.00 derri 12.00; mart. e enjte. Nga ora 16.00 derri 18.00

5.zyrat informativi në zonë
Centro per l’Impiego Empoli
Via delle Fiascaie, Empoli - Tel. 0571 9803303
e-mail: ci.empoli@empolese-valdelsa.it
Orario: da lun a ven 9 – 12,30 - mar e gio 15 – 16,30 - mer chiuso
lo sportello di orientamento e autoconsultazione è aperto anche il mercoledì
9 - 12,30 e il sabato 10 - 12,30
Centro per l’Impiego Castelfiorentino
P.zza del Popolo n.1 - Tel. 0571 686317
e-mail: ci.castelfiorentino@empolese-valdelsa.it
Orario: da lun a ven 9 – 12,30 - mar e gio 15,30 – 17 - mer chiuso
lo sportello di orientamento e autoconsultazione è aperto anche il mercoledì
9 - 12,30
Informagiovani & Servizio Territoriale per l’Impiego Fucecchio
P.zza La Vergine, 20 - Tel. 0571 23331
e-mail: ci.fucecchio@empolese-valdelsa.it
Orario: lun, mar, mer, ven 10 – 13 mar, mer, gio 15,30 –19
Sportello di prima accoglienza Comune di Certaldo
Piazza Boccaccio n.13 - Tel. 0571 661285
e-mail sportellolavoro@comune.certaldo.fi.it
Orario: lun-mer-ven 9,30 - 12,30 gio 15,30 – 18,30
Sportello di prima accoglienza Comune di Cerreto Guidi
Via Vittorio Veneto n.8 - Tel. 0571 906231
e-mail: punto.orientamento@comune.cerreto-guidi.fi.it
Orario: lun, ven, sab 10 - 13 mer 15,30 - 18,30
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Sportello di prima accoglienza Comune di Gambassi Terme
Via G. Garibaldi n.7 - Tel. 0571 638224 fax 0571 638925
e-mail: sportellolavoro@comune.gambassi-terme.fi.it
Orario: mar 9,30 – 12,30 gio 15 - 18
Sportello di prima accoglienza Comune di Montaione
Piazza del Municipio n.1 - Tel. 0571 699259 fax 0571 699256
e-mail: sportellolavoro@comune.montaione.fi.it
Orario: lun 10 - 13 gio 10 - 13
Sportello di prima accoglienza di Montelupo F.no
c/o Centro Culturale Nautilus - Piazza 8 Marzo 1944, n.2
Tel. 0571 917552 fax 0571 541872
e-mail: sportellolavoro@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Orario: lun 15 – 19 mer 9 – 13 ven 9 –13
Sportello di prima accoglienza Comune di Montespertoli
Via Sonnino, 1 - C/o Centro Culturale “Le Corti”
Tel. 0571 600258 fax 0571 600247
e-mail: sportellolavoro@comune.montespertoli.fi.it
Orario: mar, sab: 9,30 – 12,30 mer, gio: 16 –19
Sportello di prima accoglienza Comune di Vinci
Via Fucini 7/a - Tel. 0571 933239 fax 0571 56388
e-mail: sportellolavoro@comune.vinci.fi.it
Orario: mar 15,30 - 18,30 gio 10 - 13
Sportello di prima accoglienza Spicchio -Sovigliana (Comune di Vinci)
Via C. Battisti n.53 - Tel. 0571 509993
e-mail: sportellolavoro@comune.vinci.fi.it
Orario: mer, gio 15,30 - 18,30 mar 9 - 12

