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Dopolnitev ponudbe za usposabljanje: 

“prebivalci sveta” 

Dopolnitvene dejavnosti ponudbe za usposabljanje ponujajo dodatna orodja za spodbujati pridobivanje 
KORISTNIH IN PRENOSLJIVIH VEŠČIN V ČASU ŽIVLJENJA. 
 
Šola planira aktivnosti za usposabljanje, ki spodbujajo različne veščine: 

• jezikovne (italijansko in angleško) tudi z uporabo metodologije CLIL 
• matematično-logične in znanstvene; 
• glasbeno in umetniške; 
• digitalne in multimedijske; 
• medkulturno izobraževanje, za mir, spoštovanje razlik; 
• zakonitosti in okoljska trajnost. 
• aktivnosti, primerne za vse razredne skupine, izleti na lokacije in vodeni ogledi. 

 
 
Projekti se izvajajo s pomočjo finančne podpore Ministrstva, s sredstvi Občine in s prispevki staršev. 
 
Sodelovanje z Občino Firenze prek portala "Le chiavi della città", projekt "Tutti insieme" s kulturnimi 
združenji in lokalnimi oblastmi, sodelovanje s Centrom Ulysse, Projekti PON - evropski strukturni 
skladi. 

 

Cilji 

Načrt ponudbe usposabljanja 

• Zagotoviti razvoj osnovnih KULTURNIH VEŠČIN 

• Spodbujati RAZVOJ SPOSOBNOSTI V ZADEVI DRUŽBENE VZGOJE (DRŽAVA) 

• Podpirati RAZVOJ DIGITALNIH VEŠČIN 

• Pripraviti ŽIVLJENJEPIS, PRILAGOJEN družbeno-kulturnemu kontekstu, da dosežete osnovno kulturno 
pismenost in spodbujate izboljšanje veščin 

• Spodbujati odnos tesne IZOBRAŽEVALNE SO-ODGOVORNOSTI in dialoga med šolo in družino za izgradnjo 
mirne in organske izobraževalne poti 

• Spoštovanje ENAKOSTI pri možnostih usposabljanja 

• Izvajati ustrezne dejavnosti in specifične izobraževalne poti, povezane z IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI 
UČENCEV, s posebnim poudarkom na učencih s posebnimi izobraževalnimi potrebami 

• Intervencije za tuje študente in spodbujanje njihove INTEGRACIJE 

• Pobude k USMERITVAM in NADALJEVANJU med različnimi šolskimi ravnmi 

• PREPREČEVANJE RAZPRŠENOSTI 



V skladu s pravili, ki jih je določilo Ministrstvo, Inštitut Don Milani podpira vpis učencev, katerih 
družine se zavezujejo Triletnemu načrtu predlagane ponudbe usposabljanja. 
 
Učencem, ki obiskujejo šole Inštituta za usposabljanje, je zagotovljeno neprekinjeno obiskovanje 
različnih šolskih stopenj z oddajo registracije prek spletne prijave. 
Pri vpisu se priviligirajo pogoji vezani na prebivališče in dejstvo, da so bratje in sestre obiskovali eno 
izmed šol Inštituta. 
 
Za dodatne informacije vabimo na obisk spletne strani Inštituta www.icdonmilani.edu.it -
Regolamento di Istituto-appendice D. 
Inštitut zajema 2 kompleksa Vrtec G.E.Nuccio- B.da Rovezzano,3 komplekse Osnovne šole 

G.E.Nuccio, B.da Rovezzano, G.Pilati in 1 kompleks nižje Srednje šole “Don Milani”. 
 
Vsi kompleksi so opremljeni z učilnicami z multimedijsko tablo LIM in internetno povezavo, 
znanstvenimi laboratoriji, računalniškimi učilnicami, video projektorjem, telovadnicami, 
knjižnicami, jedilnico, vrtovi, šolskim vrtom. 
 
Delujemo v smeri kolegialnosti, prilagodljivosti in vključenosti družin. Si delimo izobraževalne cilje 
in tranzverzalne dejavnosti: socialno-čustveno-afektivna vzgoja, zdravstvena in varnostna vzgoja, 
pleksus športne igre, šolske zabave. 
 

 

Organizacija šolskih kompleksov 
 

Vrtec 

POLNI ČAS: 40 TEDENSKIH UR, 

RAZDELJENIH NA 5 DNI  

Od ponedejka do petka od 8:30 do 

16:30 ure.  

Storitev pred-šole od 8:00 do 8:30 

ure.  

SKRAJŠAN URNIK: 25 TEDENSKIH 

UR RAZDELJENIH NA 5 DNI  

Od ponedejka do petka od 8:30 do 

16:30 ure.  

Storitev pred-šole od 8:00 do 8:30 

ure.  

“G.E.Nuccio” 

Via della Ripa,14 

Tel. 055. 

C.M. 

2 sekciji po normalnem urniku 

 

“B. da Rovezzano” 

Via del Guarlone, 54 

Tel.055. 

C.M. 

3 sekcije po normalnem urniku 



Osnovna šola 

POLNI ČAS: 40 UR 

TEDENSKO 

RAZDELJENIH NA 5 DNI  

Od ponedejka do petka 

od 8:30 do 16:30 ure.  

Storitev pred-šole od 

8:00 do 8:30 ure.  

“G.E.Nuccio” 

Via della Ripa,14 

Tel. 055. 

C.M. 

6 razredov po polnem 

č asom  

 

“B. da Rovezzano” 

Via del Guarlone, 54 

Tel.055. 

C.M. 

6 razredov po polnem 

č asom  

“G. Pilati” 

Via Minghetti, 2 

Tel.055. 

C.M. 

1o razredov po polnem 

č asu 

Nižja srednja šola 

RAZREDI PO NORMALNEM ČASU: 30 UR TEDENSKO 

RAZDELJENIH NA 5 DNI 

Od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00 ure. 

 

 

“Don Milani” 

Via Cambray Digny,3  

Tel.055.690743 

C.M. 

9 razredov po normalnem č asu. 

RAVNATELJSTVO 

Šolska ravnateljica Prof.ssa Patrizia Nappa  

Sprejema po predhodni najavi na naslovu 
sedeža “Don Milani”, torke in četrtke od 11:00 
do 12:00 ure.    

Via Cambray Digny,3 – Firenze TEL. 
055.690743 

 TAJNIŠTVO 

Dirett. servizi gen. e amm. Vincenzo Caligiuri 

 

Tajniška pisarna bo sprejemala glede na spodnje dni in urnike: SAMO PO PREDHODNI NAJAVI 

 Dan Urnik 

Osebje učiteljev in ata 

Pisarna osebja 

Ponedeljek in Petek 

Torek  

(Samo s predhodno najavo)  

Od 9:30 do 10:30 ure 

Od 15:00 do 16:30 ure 

 

Družine in zunanja uporaba 

Pisarna didaktike 

Ponedeljek in Petek 

Torek  

(Samo s predhodno najavo)  

Od 9:30 do 10:30 ure 

Od 15:00 do 16:30 ure 

 

DAN ODPRTIH VRAT: 

Kompleks Nuccio           Kompleks B. da Rovezzano         Kompleks Pilati   

December 2020           December 2020         December 2020 

Od ure     Od ure             Od ure  

                                        Kompleks Don Milani 

                                             December 2020  

                                             Od ure 


