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BENVENUTO NEL NOSTRO ISTITUTO
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОГО ІНСТИТУТУ

SIAMO QUI PER CRESCERE INSIEME!
МИ ТУТ, ЩОБ РОСТИ РАЗОМ!

Alune informazioni sul sitema scolastico italiano
Деяка корисна інформація про італійську шкільну систему
INFANZIA
Дитинствo

NON è obbligatoria ed è organizzata in due fasi:
0-3 anni (nidi d’infanzia)
3-6 anni (scuola dell’infanzia)
Він не є обов'язковим і організований у два етапи:
0-3 роки (дитя́чі я́сла)
3-6 років (дитячий садок)
Primo ciclo d’istruzione
Перший цикл навчання

OBBLIGATORIO e gratuito è formato da:

- scuola primaria (da 6 a 11 anni) TOT 5 anni
-scuola secondaria di I grado (da 11 a 14 anni) TOT 3 anni
Обов'язковий і безкоштовний складається з:
- початкова школа (від 6 до 11 років) ТОТ 5 років
-середня школа (від 11 до 14 років) ТОТ 3 роки
Secondo ciclo d’istruzione
Другий цикл навчання

Scuola secondaria di II grado:
è formata in totale da 5 anni di corso (da 14 a 19 anni): soltanto i primi due anni sono obbligatori.
Gli studenti possono scegliere il percorso liceale, tecnico o professionale.
Al termine della scuola secondaria di II grado gli studenti possono proseguire negli studi
universitari
Середня школа:
вона складається в цілому з 5 років курсу (від 14 до 19 років): обов'язковими є тільки перші
два роки.
Студенти можуть вибрати середню школу, технічний або професійний шлях.
Після закінчення середньої школи студенти можуть продовжити навчання в університеті.

Alcune informazioni sul nostro istituto
ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 2
Деяка інформація про наш інститут
КОМПЛЕКСНИЙ ІНСТИТУТ ГРОССЕТО 2
La nostra scuola accoglie alunni dai 3 ai 14 anni.
Fanno parte dell’istituto:
Наша школа приймає студентів від 3 до 14 років.
До складу інституту входять:


Scuola secondaria di primo grado "G.Pascoli" (sede principale dell'Istituto)

● Середня школа "Г.Пасколі" (головне місце інституту)
Код
Адрес
а
Теле
фон

GRIC829001
Piazza f.lli Rosselli 14, Grosseto
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E.mail
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сайт
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Scuola dell'Infanzia Via Mazzini

● Дитячий садок вулицi Mazzini
Код
Адрес
а
Теле
фон

GRAA82901T
Via Mazzini 63, Grosseto 58100
0564 23356

 Scuola dell’Infanzia di Vallerotana
● Дитячий садок у Vallerotana
Код
Адрес
а
Теле
фон

GRAA82902V
Via dello Sbirro, Vallerotana Grosseto
58040
0564 401179

● Scuola Primaria “G. Tombari” via Mazzini
● Початкова школа “G. Tombari” via Mazzini
Код

GREE829013

Адреса

Via Mazzini 63, 58100 Grosseto

Telefono

0564 210

● Scuola Primaria “M. Vergari” – Roselle
● Початкова школа “M. Vergari” – Roselle
Код

GREE829024

Адрес
а

Piazza della chiesa, fraz. Roselle, 58040
Grosseto

Теле
фон

● Scuola Primaria " A. da Grosseto" – Via Anco Marzio
● Початкова школа " A. da Grosseto" – Via Anco Marzio
Код
Адреса
Телефон

GREE829035
Via Anco Marzio 58100 Grosseto
0564 49240

INSEGNAMENTI ATTIVATI
АКТИВОВАНІ КУРСИ
Школа
Дитячий садок Via Mazzini
Дитячий садок Vallerotana
Початкова школа "
G,Tombari"
Початкова школа "M.
Vergari"
Початкова школа " A. da
Grosseto"

Розкла
д
25/40
25/40
вiд 25
до 30
вiд 25
до 30

SCUOLA

Orario

Scuola dell'Infanzia Via Mazzini 25/40
Scuola dell'Infanzia Vallerotana 25/40

40

Scuola Primaria " G,Tombari"

da 25 a 30

Scuola Primaria "M. Vergari"

da 25 a 30

Scuola Primaria " A. da Grosseto" 40
SCUOLA SECONDARIA DI 1° G-PASCOLI

Середня школа "Г.Пасколі"

ПРЕДМЕТИ

ЩОТИЖНЕВІ
ГОДИНИ

РІЧНИЙ
РОЗКЛАД

Iталiйська, Iсторiя, Географiя

9

297

Математика, Науки
Технологiя
Англiйська
Друга мова

6
2
3
2

198
66
99
66

Мистецтво та зображення

2

66

Спортивні науки
Музика
Католицька релігія

2
2
1

66
66
33

DISCIPLINE
Italiano,Storia,Geografia
Matematica, Scienze
Tecnologia
Inglese
Seconda lingua comunitaria
Arte e Immagine
Scienze motorie e sportive
Musica
Religione cattolica

ORARIO
ORARIO
SETTIMANALE ANNUALE
9
297
6
198
2
66
3
99
2
66
2
66
2
66
2
66
1
33

ОСНОВНI СТРАТЕГІЇ
Спільними цінностями, які поділяє вся шкільна спільнота, є:
- центральна позицiя учня,
- активна громадянська позиція і дотримання правил,
- культура вдосконалення,
- колегіальність і відповідальність,
- участь у спільному управлінні школою та зв'язок з територією,
- неупередженість у наданні послуги,
- ефективність у використанні ресурсів і прозорість процедур і комунікацій.
Наш інститут виступає як місце конкретного навчання, спрямованого на сприяння освітнім
успіхам усіх студентів, гарантуючи підтримку та змістовні відносини в процесі зростання дітей
та молоді. Зокрема, для реагування на освітні, навчальні, дидактичні та соціальні потреби
нових поколінь, особливо після досвіду пандемії Covid-19, наш Інститут має на меті:

●

виступати в якості освітнього агентства, призначеного як центр соціальної агрегації
особливо в присутності, здатного запропонувати можливості навчання, орієнтовані на
розвиток навичок активної громадянської позиції та інклюзії;

●

переосмислити простори та організацію викладання навчальних, позакласних та
позакласних заходів, таких як залучення спільноти та території відліку, а також
використання цифрового світу;

●

стати місцем зустрічі між формальними та неформальними знаннями,
експериментуючи зі шляхами руйнування навчальної програми та розробки
міждисциплінарної діяльності;

●

зміцнювати лабораторні навчальні шляхи в тих же класах (тепер обладнані легко
рухомими одномісними партами та лімними або інтерактивними екранами), в яких
студенти відчувають досвід навчання в реальних контекстах;
підвищення з точки зору "освітньої культури" навички, інтереси, знання, навички та
ставлення, які студенти та вчителі приносять до класу ззовні.

●

Щоб дізнатися більше про нашу школу, ви можете ознайомитися з нашим веб-сайтом
www.comprensivo2gr.edu.it
На сайтi https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ написавши в дослідженні "IC
Grosseto2" ви можете переглянути План освітньої пропозиції.
LE SCELTE STRATEGICHE
I valori comuni e condivisi da tutta la comunità scolastica sono:
- la centralità dell’alunno,
- la cittadinanza attiva e il rispetto delle regole,
- la cultura del miglioramento,
- la collegialità e la responsabilità,
- la partecipazione nella gestione condivisa della scuola e il legame con il territorio,
- l’imparzialità nell’erogazione del servizio,
- l’efficienza nell’uso delle risorse e la trasparenza nelle procedure e nelle comunicazioni.
Il nostro Istituto si pone come luogo di apprendimento concreto, volto a promuovere il successo

formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni significative nel processo di crescita di
bambini e ragazzi. In particolare, per rispondere ai bisogni educativi, formativi, didattici e sociali
delle nuove generazioni, soprattutto dopo l’esperienza della pandemia da Covid-19, il nostro Istituto
si prefigge di:


porsi come agenzia educativa, intesa centro di aggregazione sociale soprattutto in presenza,
in grado di offrire occasioni formative orientate allo sviluppo di competenze di cittadinanza
attiva e all’inclusione;
 ripensare gli spazi e l’organizzazione della didattica per attività curricolari, extracurricolari
ed extrascolastiche tali da coinvolgere la comunità e il territorio di riferimento anche
sfruttando il mondo del digitale;
 diventare luogo di incontro tra sapere formale e informale, sperimentando percorsi di
destrutturazione del curricolo e progettando attività interdisciplinari;
 potenziare i percorsi di didattica laboratoriale all’interno delle stesse aule (ormai dotate di
banchi monoposto facilmente spostabili e di lim o schermi interattivi) in cui gli studenti
sperimentano esperienze di apprendimento in contesti reali;
 valorizzare in termini di “cultura educativa” competenze, interessi, conoscenze, abilità e
atteggiamenti che studenti e insegnanti portano in classe da fuori.
Per saperne di più sulla nostra scuola puoi consultare il nostro sito www.comprensivo2gr.edu.it
Sul sito https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ scrivendo nella ricerca “IC
Grosseto2” puoi prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa.

