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Të lejon të ndjekësh një diplomë të 
shkollës së mesme (Diplomë Shtetërore) 
në fushën teknike, profesionale ose 
artistike. 

 

ARCIDOSSO 
Via Risorgimento 26 

0564 966903 

GROSSETO 
Via Papa Giovanni XXIII 13/B 

0564 488960 
 

FOLLONICA 
Viale Europa 20 

0566 59095 

Grosseto 
Polo Bianciardi 
Liceo “Rosmini” 
Polo “Manetti - Porciatti 
ISIS “Fossombroni” 
ISIS “Leopoldo di Lorena” 

ISIS di Follonica 
ISIS “B. Lotti” a Massa M.ma 
ISIS “Zuccarelli” di Sorano 
ISIS “Del Rosso” a Porto S. Stefano 

 
 

Të rritur italianë, dhe të huaj që kanë 
mbushur moshën 18vjeçare, që posedojnë 
titullin e shkollës tetë vjeçare. 

 

 grmm09000t@istruzione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIONE MBI FORMIMIN ARSIMOR 
 

Rete Toscana CPIA 
 
 
 
 
 

CENTRI PROVINCIALI DI 
ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

 
 
 
 
 
 

 

FORMIMI ARSIMOR I TЁ 
RRITURVE NЁ PROVINCIA DI 

GROSSETO 
 

RRUGЁZIM I NIVELIT II 

 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

 

Formimi i të rriturve mundësohet nga CPIA(Centri 
Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) i vendosur 
nga dekreti 263 të Presidentit të Republikes në 28 
tetor 2012. 
CPIA është institucion shkollor autonom por që ndjek 
një metodë të vetën didaktike dhe organizative. 
 

QËNDRA PROVINCIALE I FORMIMIT 
PËR TË RRITUR 

KUSH MUND TЁ REGJISTROHET 

Ministero dell’Istruzione

آموزش بزرگساالن منطقه گروستو
Grosseto 

CPIA 1 GROSSETO
ARCIDOSSO

Via Risorgimento 26 0564 966903

GROSSETO
Via Papa Giovanni XXIII 13/B 0564 488960

FOLLONICA
Viale Europa 20 0566 59095

grmm09000t@istruzione.it
www.cpia1grosseto.edu.it

  CPIA 1 GROSSETO

 طریق
CPIA 
مرکز آموزش استانی ثابت

 براساس قانون ریس جمهور در ۳۹ اکتبر ۲۰۱۲ تاسیس
 شده و برنامه و نحوه آموزش مخصوص و مربیان جداگانه
 . دارد

پیشنهاد آموزشی

دوره های دوره دوم آموزش

 این دوره ها اجازه اخذ دیپلم دوره متوسطه)دیپلم دولتی( را در
       .زمینه فنی حرفه ای یا آموزش هنری را می دهد

کجا برگزار می شوند
Grosseto
Polo Bianciardi Liceo “Rosmini”
Polo “Manetti - Porciatti ISIS “Fossombroni”
ISIS “Leopoldo di Lorena”

ISIS di Follonica
ISIS “B. Lotti” a Massa Marittima
ISIS “Zuccarelli” di Sorano
ISIS “Del Rosso” a Porto S. Stefano

دوره مدرک  یک  که  ۱۸ساله  خارجیانی    ،          بزرگساالن 
               .آموزشی دوره راهنمایی را داشته باشند
 
 

چه کسانی می توانند ثبت نام کنند

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity 

building – lettera j) Governance dei  servizi - Qualificazione del sistema  di tutela sanitaria 
“SAMEDI: capaci di curare in rete, oltre le barriere culturali”  PROG 2782 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACIONE MBI FORMIMIN ARSIMOR 
 

RRUGËZIME MË TË GJËRA 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

KUSH MUND TË REGJISTROHET? KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

ITALISHTJA PËR TË HUAJ RRUGËZIMI I NIVELIT  (*) 

KU ZHVILLOHEN KURSET ? 

 
KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KUSH NUK KA MUNDESI TË 
ZHVENDOSET? 

  AKTIVITETE TË TJERA 
ATTIVITA=!)”ZZZZZZZ 

NJOHJA E KREDITEVE DHE DOBISHMËRISË 

Ndjekja e dipllomës së shkollës 
8vjeçare (ex licenza media). 
Çertifikim i aftësive bazë mbi 
arsimin e detyrueshëm. 
 

Kurse për marrjen e certifikatës së 
nivelit A2 (*). 
Kurse italishteje që ndihmojne për 
provimin e teorisë për patenten. 
Kurse për marrjen e vërtetimit të 
kompetencës nga niveli B2 në 
nivelin C2 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
 

Persona italianë dhe të huaj që 
kanë mbyshur moshën 16 vjece. 
 

Mund të regjistrohet në kurset 
AGORÀ, që zhvillohen online. 
 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkëpunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Persona të huaj që kanë mbyshur 
moshën 16 vjecare 

 Gjuhe të huaja 
(anglisht,gjermanisht) 

 Alfabetizim informatik  
 Histori arti 
 Lexim italian 
 Edukim ambiental 

 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkepunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Të rritur italianë dhe të huaj që 
kanë mbushur moshën 16 vjecare. 
 

CPIA vlerëson historitë personale dhe kulturale të personave, duke 
identifikuar eksperiencat e studimit dhe aftësitë e fituara edhe jashtë 

rrugëzimit arsimor. 
Njohja trasformohet në kredite formative, lejon mosndjekjen e njërës 

apo më shumë degëve të rrugëzimit dhe marrjen e titillit të studimit në 
një kohë më të shkurtër. 

 

Qëndra e provimiti për Njohjen e Gjuhës 
Italiane për lejen CE për persona me 
lejeqëndrim afatgjatë dhe Seksione 
Formimi Civil për l’Accordo di Integrazione 

(*) Kurse falas 

Sede e provimit 
CILS 

 

Pjesëmarrje ne 
Rrjetin  Nacional 
ICT Ida 

CPIA i Grosseto përdor një Sistem 
menaxhimi për Cilësinë, ështe agjensi 
formative e akredituar nga Rajoni 
Toscana. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACIONE MBI FORMIMIN ARSIMOR 
 

RRUGËZIME MË TË GJËRA 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

KUSH MUND TË REGJISTROHET? KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

ITALISHTJA PËR TË HUAJ RRUGËZIMI I NIVELIT  (*) 

KU ZHVILLOHEN KURSET ? 

 
KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KUSH NUK KA MUNDESI TË 
ZHVENDOSET? 

  AKTIVITETE TË TJERA 
ATTIVITA=!)”ZZZZZZZ 

NJOHJA E KREDITEVE DHE DOBISHMËRISË 

Ndjekja e dipllomës së shkollës 
8vjeçare (ex licenza media). 
Çertifikim i aftësive bazë mbi 
arsimin e detyrueshëm. 
 

Kurse për marrjen e certifikatës së 
nivelit A2 (*). 
Kurse italishteje që ndihmojne për 
provimin e teorisë për patenten. 
Kurse për marrjen e vërtetimit të 
kompetencës nga niveli B2 në 
nivelin C2 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
 

Persona italianë dhe të huaj që 
kanë mbyshur moshën 16 vjece. 
 

Mund të regjistrohet në kurset 
AGORÀ, që zhvillohen online. 
 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkëpunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Persona të huaj që kanë mbyshur 
moshën 16 vjecare 

 Gjuhe të huaja 
(anglisht,gjermanisht) 

 Alfabetizim informatik  
 Histori arti 
 Lexim italian 
 Edukim ambiental 

 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkepunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Të rritur italianë dhe të huaj që 
kanë mbushur moshën 16 vjecare. 
 

CPIA vlerëson historitë personale dhe kulturale të personave, duke 
identifikuar eksperiencat e studimit dhe aftësitë e fituara edhe jashtë 

rrugëzimit arsimor. 
Njohja trasformohet në kredite formative, lejon mosndjekjen e njërës 

apo më shumë degëve të rrugëzimit dhe marrjen e titillit të studimit në 
një kohë më të shkurtër. 

 

Qëndra e provimiti për Njohjen e Gjuhës 
Italiane për lejen CE për persona me 
lejeqëndrim afatgjatë dhe Seksione 
Formimi Civil për l’Accordo di Integrazione 

(*) Kurse falas 

Sede e provimit 
CILS 

 

Pjesëmarrje ne 
Rrjetin  Nacional 
ICT Ida 

CPIA i Grosseto përdor një Sistem 
menaxhimi për Cilësinë, ështe agjensi 
formative e akredituar nga Rajoni 
Toscana. 

پیشنهادات آموزشی فعالیتهای دیگر

(*) دوره آموزش
اخذ با  سابق(  راهنمایی  دوره  اول)گواهی  سطح  دوره  گواهی   کسب 
   گواهینامه  مهارتهای اساسی با اجبار حضور درکالسها

کجا این کالسها برگزار میشود ؟
.CPIA,  Arcidosso, Grosseto ، Follonica در سه منطقه

چه کسی می تواند ثبت نام کند
..                                           بزرگساالن، ایتالیایی ها و یا خارجیان با ۱۶ سال سن

کسانی که امکان جابجایی ندارند؟
می توانند در دوره آموزشی از راه دورو آنالین شرکت کنند دوره آگورا
Agorà

زبان ایتالیایی برای خارجیان
A2 دوره آموزش زبان ایتالیایی برای گرفتن گواهی سطح اول
                                   دوره های آموزشی زبان برای آمادگی اخذ گواهینامه رانندگی
B2 دوره های آموزش سطح باالتر برای اخذ گواهی
برای شهروندیC2 و

کجا این کالسها برگزار می شوند؟
.CPIA, ad Arcidosso, Grosseto e Follonica در سه منطقه
 دوره ها در شهر های دیگر هم می توانند برگزار EE.LL با موافقت
.شوند

چه کسانی می توانند ثبت نام کنند؟
سال  ۱۶ با  خارجی   بزرگساالن 
سن

 دوره های تکمیلی
)زبان خارجی )انگلیسی، آلمانی•
دوره مبتدی آموزش کامپیوتر•
تاریخ هنر•
ادبیات ایتالیایی•
حفاظت از محیط زیست•

کجا این کالسها برگزار می شوند؟
CPIA, ad Arcidosso, Grosseto e Follonicaدر سه منطقه
 دوره ها در شهر های دیگر هم می توانند برگزار EE.LLبا موافقت
.شونند

چه کسانی می توانند ثبت نام کنند؟
   ایتالیاییها و خارجیهایی که ۱۶ سال سن
                                     دارند.

دوره رایگان (*)

                 ارزش نهادن و انعطاف پذیری

CPIA به زندگی و داستان شخصی وفرهنگ افراد بزرگسال اهمیت می دهد .

                                      به تجربه و آموخته های خارج از برنامه درسی توجه دارد.
 این تجربه ها در نظر گرفته می شوند و اجازه می دهند که بعضی دروس را دنبال
                                                                   نکنید و در مدت کمتری  گواهینامه را اخذ کنید .

مرکز امنحان زبا ن ایتالیایی برای شهروندان اروبایی
.و کسانی که اقامت دراز مدت دارند

 مرکز آموزش و آزمون تعلیمات اجتماعی برای قرارداد در کنار هم
.بهتر زیستن هست

CILS محل آزمون

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACIONE MBI FORMIMIN ARSIMOR 
 

RRUGËZIME MË TË GJËRA 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

KUSH MUND TË REGJISTROHET? KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KU ZHVILLOHEN KURSET? 

ITALISHTJA PËR TË HUAJ RRUGËZIMI I NIVELIT  (*) 

KU ZHVILLOHEN KURSET ? 

 
KUSH MUND TË REGJISTROHET? 

KUSH NUK KA MUNDESI TË 
ZHVENDOSET? 

  AKTIVITETE TË TJERA 
ATTIVITA=!)”ZZZZZZZ 

NJOHJA E KREDITEVE DHE DOBISHMËRISË 

Ndjekja e dipllomës së shkollës 
8vjeçare (ex licenza media). 
Çertifikim i aftësive bazë mbi 
arsimin e detyrueshëm. 
 

Kurse për marrjen e certifikatës së 
nivelit A2 (*). 
Kurse italishteje që ndihmojne për 
provimin e teorisë për patenten. 
Kurse për marrjen e vërtetimit të 
kompetencës nga niveli B2 në 
nivelin C2 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
 

Persona italianë dhe të huaj që 
kanë mbyshur moshën 16 vjece. 
 

Mund të regjistrohet në kurset 
AGORÀ, që zhvillohen online. 
 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkëpunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Persona të huaj që kanë mbyshur 
moshën 16 vjecare 

 Gjuhe të huaja 
(anglisht,gjermanisht) 

 Alfabetizim informatik  
 Histori arti 
 Lexim italian 
 Edukim ambiental 

 

Në tre qëndrat CPIA, në Arcidosso, 
Grosseto dhe Follonica. 
Në bashkepunim me EE.LL kurset 
mund të zhvillohen edhe në 
komuna të ndryshme  
 

Të rritur italianë dhe të huaj që 
kanë mbushur moshën 16 vjecare. 
 

CPIA vlerëson historitë personale dhe kulturale të personave, duke 
identifikuar eksperiencat e studimit dhe aftësitë e fituara edhe jashtë 

rrugëzimit arsimor. 
Njohja trasformohet në kredite formative, lejon mosndjekjen e njërës 

apo më shumë degëve të rrugëzimit dhe marrjen e titillit të studimit në 
një kohë më të shkurtër. 

 

Qëndra e provimiti për Njohjen e Gjuhës 
Italiane për lejen CE për persona me 
lejeqëndrim afatgjatë dhe Seksione 
Formimi Civil për l’Accordo di Integrazione 

(*) Kurse falas 

Sede e provimit 
CILS 

 

Pjesëmarrje ne 
Rrjetin  Nacional 
ICT Ida 

CPIA i Grosseto përdor një Sistem 
menaxhimi për Cilësinë, ështe agjensi 
formative e akredituar nga Rajoni 
Toscana. 

 شرکت در شبکه ملی
ICT Ida

Il CPIA 1 di Grossetto یک مرکز تایید شده با
 استاندارد شناخته شده ازطرف استان توسکانی می
.باشد


