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❖We Włoszech nie istnieje szkolnictwo specjalne.

❖ Osoby niepełnosprawne uczą się razem
z osobami pełnosprawnymi. System edukacji włączającej
istnieje od 1977 roku.
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• Kiedy włoscy rodzice przychodzą z dzieckiem do przedszkola lub do obowiązkowej szkoły
podstawowej, przeprowadzana jest diagnoza funkcjonalna.
• Opracowywany jest dynamiczny profil funkcjonalny, oparty na diagnozie funkcjonalnej ucznia
i jego potencjale odpowiadającemu bieżącemu rozwojowi.
•Następnie przygotowywany jest indywidualny plan nauczania umożliwiający włączanie ucznia
w powszechny system nauczania.
•Przeprowadzana jest także ewaluacja i monitoring procesu integracji dziecka w celu
sprawdzenia, czy działania i udzielane wsparcie zostały odpowiednio dobrane i czy osiągnięto
założone cele.
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Włoskie przepisy dopuszczają w klasie tylko jedno dziecko niepełnosprawne
lub dwoje, jeśli ich niepełnosprawność nie wymaga szczególnej uwagi, a klasa
nie liczy więcej niż 20, nigdy ponad 25 uczniów. Uczeń bierze udział w
zajęciach całej klasy, ma dostosowany do swoich możliwości program
nauczania.
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Poza ukończeniem studiów nauczycielskich, na których jest prowadzony moduł dotyczący
nauczania specjalnego, nauczyciel specjalny musi także ukończyć dwuletni kurs
specjalizacyjny. Jest zobowiązany do współpracy z innymi specjalistami, w zależności od
potrzeb ucznia z niepełnosprawnością. Na przykład z asystentem osobistym, jeśli uczeń
ma bardziej złożone dysfunkcje lub z osobą ułatwiającą komunikację z uczniem
niewidomym czy głuchym, a także z asystentem ds. higieny.
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Minister Edukacji Publicznej odpowiada za dydaktykę, lokalne podmioty opieki zdrowotnej
odpowiadają za stan zdrowia i potrzeby zdrowotne zarówno ucznia, jak i studenta, a
lokalne władze samorządowe za pozostałe wsparcie np. za zapewnienie nauczycieli
specjalnych. Samorząd odpowiada za szkoły podstawowe i przedszkola, prowincje za
szkolnictwo wyższe, a regiony za szkolenie zawodowe i kształcenie ustawiczne. Osoby
niepełnosprawne mają prawo do gwarantowanego zatrudnienia zarówno w instytucjach
publicznych, jak i w firmach prywatnych zgodnie z wskaźnikiem zatrudnienia
niepełnosprawnych przyjętym przez specjalną radę.



MODEL WŁOSKI

SYSTEM SZKOLNICTWA

Przedszkole (scuola dell'infanzia) – jest nieobowiązkowe, uczęszczają do niego dzieci w 
wieku od 3 do 5 lat.
Szkoła podstawowa (scuola primaria, daw. scuola elementare) – jest jednolita, trwa 
pięć lat i kończy się egzaminem, jednakże jego wynik nie jest brany pod uwagę przy 
przejściu na następny szczebel szkolny.
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SYSTEM SZKOLNICTWA

Szkoła średnia (scuola media) – podzielona jest na dwa cykle:
szkoła średnia pierwszego stopnia (scuola secondaria di primo grado, daw. scuola media
inferiore) – trzyletnia, zakończona egzaminem dającym wstęp do szkoły średniej drugiego
stopnia;
szkoła średnia drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado, pot. scuola
superiore, daw. scuola media superiore);
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SYSTEM SZKOLNICTWA
Szkoła średnia daje możliwość wyboru następujących szkół:

- liceum klasyczne (liceo classico) – pięcioletnie, zakończone maturą;
- liceum matematyczno-przyrodnicze (liceo scientifico) – pięcioletnie, zakończone 
maturą;
- szkoła techniczna (istituto tecnico) – pięcioletnie, zakończone maturą;
- szkoła zawodowa (istituto professionale e scuola tecnica) – dwu-pięcioletnie;
- liceum artystyczne (liceo artistico) – cztero-pięcioletnie.

Matura (maturita) daje wstęp na studia wyższe. Po szkołach czteroletnich absolwent musi 
ukończyć roczny kurs przygotowawczy, aby rozpocząć studia.
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SYSTEM SZKOLNICTWA

Szkolnictwo wyższe (istruzione superiore) – podzielone na sektor:
- uniwersytecki – do którego oprócz uniwersytetów (scuola superiore 
universitaria) należą instytuty politechniczne, uniwersytety prywatne, 
uniwersytety dla obcokrajowców;
- nieuniwersytecki – do którego należą krótkie studia pomaturalne, studia 
techniczne, studia artystyczne i muzyczne, szkoły wojskowe i policyjne.
Studia uniwersyteckie podzielone są na trzy poziomy umożliwiające zdobycie:
stopnia akademickiego (laurea) – trzyletni cykl kształcenia;
stopnia specjalizacji (laurea specialistica) – dwuletni cykl kształcenia;
doktoratu (dottorato di ricerca) – trzy-czteroletni cykl kształcenia.
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KREATYWNIE I KOLOROWO!!!
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