
                                                                                                                      
 

 

 

ÎNCOTRO MĂ ÎNDREPT DUPĂ  STUDIILE GIMNAZIALE? 

 
 Alegerea școlii după studiile gimnaziale (clasele VI-VIII) 

este importantă deoarece pune bazele viitorului.  

Din punct de vedere legal, învățământul este 

obligatoriu până la vârsta de 16 ani, însă continuarea 

studiilor este importantă pentru a obține o calificare 

profesională sau o diplomă,  acte de studii utile pentru 

a putea fi angajat. 

După studiile gimnaziale poți alege un curs de cinci ani 

la Liceu (Școală superioară) sau un curs de trei ani la o 

școală de ”Formare Profesională”. Frecventând un 

“Liceu”, un “Institut Tehnic” sau un “Institut 

Profesional” obții o diplomă și poți astfel să te înscrii la 

o Universitate,  să continui cu alte cursuri de formare sau să te angajezi. Dacă vei opta pentru un curs de 

trei ani în cadrul unei  ”Agenții de Formare”, vei avea o calificare ce îți va permite să continui cu procesul 

de formare sau să începi o activitate profesională.    

Toate cursurile prevăd predarea materiilor de bază:  limba italiană, matematică, limba engleză, istorie și 

științe, cu diferite niveluri de aprofundare și cu materii specifice profilului. 
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Profiluri și specializări la nivel teritorial 
 

LICEI 

Liceo Classico 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo 
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
Liceo Musicale - Liceo  Coreutico 
Liceo Artistico* 

ISTITUTI TECNICI 

Settore Economico Turismo 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico 

Trasporti e Logistica 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Sistema Moda 

Informatica e Telecomunicazioni 

Grafica e Comunicazione 

ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  

Manutenzione e assistenza tecnica 

Servizi Commerciali  

Agricoltura, sviluppo rurale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 

Gestione delle acque e risanamento 

ambientale 

Servizi culturali e dello spettacolo 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Arti ausiliarie prof. sanitarie: odontotecnico 

Arti ausiliarie prof. sanitarie: ottico 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Pasticceria, pizzeria, panificazione  

Cucina/sala e bar 

Estetica/acconciature 

Servizi vendita 

Amministrativo-segretariale  

Lavorazioni artistiche-oreficeria 

Abbigliamento 

Promozione e accoglienza turistica 

Edile  

Servizi logistici 

Termoidraulico 

Elettrico 

Meccanico 

Grafico 

Elettronico 

Lavorazione del legno 

* Il Liceo artistico, a partire dal terzo anno, prevede la scelta tra 6 diversi indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e 

multimediale, grafica, scenografia. 

 

Înainte de înscriere, îți recomandăm următoarele  

• Consultă site-ul Cosp  pentru a cunoaște mai bine 

caracteristicile, materiile, orarul și locațiile pentru 

diferite cursuri școlare 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione

/dopo-la-terza-media-dove-vado 

• Participă la întâlnirile de orientare organizate la 

nivel teritorial 

• Vizitează Salonul de Orientare Școlară 

• Participă la Zilele Porților Deschise organizate de 

școli și informează-te cu privire la criteriile de 

admitere. 

 

Pentru a te înscrie 

Perioada de înscriere este stabilită în fiecare an de 

Ministerul Invățământului, Universității și Cercetării, 

fiind de obicei între jumătatea lunii ianuarie și 

jumătatea lunii februarie.   

Trebuie să te înscrii obligatoriu  on line, pe site-ul 

Ministerului Invățământului, Universității și Cercetării 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Te sfătuim să introduci trei denumiri ale unor școli 

diferite, în ordinea preferințelor, astfel încât să ai 

garanția înscrierii în caz de cereri numeroase.   

Pentru cei care doresc să se înscrie la un curs de 

Formare Profesională, este indicat să menționeze, pe 

lângă cursul preales, o școală de stat cu o durată de 

cinci ani ca a doua sau a treia opțiune. 

 

 

 

Informații 

COSP Centro di Orientamento Scolastico e Professionale  

via Bardassano 5/a - Torino 

tel. 011 01138750 - cosp@comune.torino.it 

www.comune.torino.it/infogio/cosp 


