
Календар та розклад в італійській школі.
o Навчання у старші школі в Італії загалом триває 5 років 

( вищі навчальні заклади, технічні та професійні 
інститути) і закінчується Державним Іспитом (l’Esame di 
Stato).

o Навчання починається приблизно 10 вересня та 
закінчується приблизно 10 червня. Протягом 
навчального року існують декілька днів для відпочинку (
вихідні, канікули), через католицькі релігійні або 
загальнодержавні свята. 

o День національного свята – 25 квітня (День визволення 
країни від нацизму та фашизму).

o Ще один важливий день – 2 червня, дата, коли італійці 
згадують референдум 1946 р.

o Тоді вони обрали бути республікою.
o У нашому навчальному закладі учні навчаються з 

понеділка по суботу, починаючи о 8.00 по 13.25. У суботу 
лише 4 уроку, тому шкільний день закінчується о 12.25

o Кожен урок триває 1 году та існує перерва протягом 10 
хвилин о 10.15 або о 11.15

o Загалом шкільний рік налічує 200 навчальних днів.

Корисна інформація про навчання в італійських 
школах.
o Учні та вчителі використовують електрону систему 

(REGISTRO ELETTRONICO). Це додаток, який дозволяє 
студентам користуватися класним щоденником (з 
темами уроків, домашнім завданням, датою контрольних 
робіт та усних опитувань), дивитися їх оцінки, 
отримувати повідомлення від школи, та слідкувати за їх 
відвідуваністю (наявність/відсутність). Батьки також 
можуть записатися на зустріч з вчителями через 
електронний реєстр (класну годину).



o Контрольні роботи можуть бути як письмовими, так і 
усними і визначаються вчителем.

o Домашні завдання, контрольні роботи та опитування 
оцінюються числами від 1 до 10, та прохідна оцінка 
дорівнює 6/10.

o Класи II і V щороку проходять тести INVALSI (національні
тести; щось по типу ДПА та ЗНО) з італійської мови, 
математики та англійської мови.

o В цьому навчальному закладі вивчають 2 або 3 
іншомовної мови (окрім графічного напрямку). Перша – 
англійська, інша іспанська, французька абр німецька (на 
вибір).

o Урок католицької релігії проходить один раз на тиждень.
Але відвідування цього уроку не обов’язкове, учень може
залишити клас під наглядом іншого вчителя, щоб 
зайнятися іншою шкільною діяльністю. Вибір щодо 
відвідування цього уроку треба зробити піч реєстрації до
школи.

Інше…
o Деяких вчителів наймає Міністерство Освіти за 

тимчасовим контрактом, а деякі працюють за 
постійними контрактами. Тому можлива зміна деяких 
вчителів під час переходу з одного навчального року в 
інший.

o У школі дозволено: вільна шкільна форма, татуювання, 
пірсинг, макіяж, довге волосся у хлопців/чоловіків. Але 
зовнішній вигляд учнів повинен бути пристойним та 
відповідати шкільному уставу та закону. Не дозволено 
носити одяг, мати татуювання з російським проявом або 
з неприйнятим характером до будь-чого.

o Італійські закони карають за будь-які прояви та 
прославлення фашизму та нацизму та школи всіх рівнів 



вважаються місцем миру, толерантності, дружби, поваги 
та гідної праці. 


