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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

ÉDUCATION DES
ADULTES DANS LA

PROVINCE DE 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

L’éducation des adultes est promue par les CPIA 
(Centres provinciaux d’éducation des adultes) institués 
par le décret 263 du Président de la République du 29 
octobre 2012.
Le CPIA est un établissement d’enseignement 
autonome avec son propre personnel et un dispositif 
didactique et organisationnel spécifique. 

L’OFFRE DE FORMATION

ITINÉRAIRES DE NIVEAU II

Ils permettent d’obtenir un diplôme d’études 
secondaires (diplôme d’État), dans le cadre 
d’un enseignement technique, professionnel ou 
artistique.

OÙ SE DÉROULENT LES COURS?

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

Adultes, y compris étrangers, âgés de 18 ans, en 
possession du diplôme de fin d’études du premier 
cycle de l’enseignement (certificat de collège).

QUI PEUT S’INSCRIRE?

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. 

L’OFFRE DE FORMATION AUTRES ACTIVITÉS 

PARCOURS DE NIVEAU (*)
Obtention du diplôme d’études secondaires inférieures, 
(ancien diplôme d’études secondaires). Certification des 
compétences de base liées à l’enseignement obligatoire.

OÙ SE DÉROULENT LES COURS?
Dans les trois bureaux du CPIA, à Arcidosso, Grosseto 
et Follonica.

QUI PEUT S’INSCRIRE?
Adultes italiens et étrangers, âgés de 16 ans.

QUI NE PEUT PAS SE DÈPLACER?
Vous pouvez vous inscrire au cours AGORÀ, entièrement 
en ligne.

ITALIEN POUR ÉTRANGERS
Cours pour l’obtention de la certification de niveau A2 (*).
Cours d’italien pour étrangers pour préparer l’examen 
théorique du permis de conduire.
Cours pour l’obtention du certificat de compétence du 
niveau B2 citoyenneté au niveau C2.

OÙ SE DÉROULENT LES COURS?
Dans les trois bureaux du CPIA, à Arcidosso, Grosseto 
et Follonica.
Conformément aux EE.LL, les cours peuvent également 
avoir lieu dans différentes communes.

QUI PEUT S’INSCRIRE?
Adultes italiens et 
étrangers, âgés de 16 ans.

PARCOURS D’EXTENSION
•  Langues étrangères (anglais, allemand)
•  Connaissances en informatique
• Histoire de l’art
•  Littérature italienne
• Éducation environnementale

OÙ SE DÉROULENT LES COURS?
Dans les trois bureaux du CPIA, à Arcidosso, Grosseto 
et Follonica.
Conformément aux EE.LL, les cours peuvent également 
avoir lieu dans différentes communes

QUI PEUT S’INSCRIRE?
Adultes italiens et étrangers, âgés de 16 ans.

(*) Cours gratuits 

RECONNAISSANCE ET FLEXIBILITÉ

Les CPIA améliorent l’histoire personnelle et culturelle 
des adultes, en identifiant les expériences d’apprentissage 
et les compétences acquises même en dehors de l’école.
La reconnaissance se transforme en crédits de 
formation et permet de dispenser de la fréquentation 
d’une ou plusieurs parties du parcours et d’acquérir la 
qualification en moins de temps.

Lieu du test de connaissance de la langue italienne 
pour le permis CE pour les résidents de longue durée 
et des sessions de formation civique pour l’accord 
d’intégration.

Lieu de l’examen CILS

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

Participation au
réseau national 
d’objectifs ICT Ida

Le CPIA 1 de Grosseto applique un 
système de gestion de la qualité, est un 
organisme de formation accrédité à La 
Région Toscane.


