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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  

PPaarrttee  ddeessccrriittttiivvaa  aa  ccuurraa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  

  

  

  
IInn  bbaassee  aallllee  oosssseerrvvaazziioonnii  ffaattttee  ee  aaii  rriissuullttaattii  ddeeii  tteessttss,,  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ppaarrtteennzzaa,,  ssuusscceettttiibbiillee  ddii  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  mmooddiiffiiccaa,,  ppuuòò  eesssseerree  ssiinntteettiizzzzaattaa  ccoommee  sseegguuee::  

II  FFAASSCCIIAA    

IInn  qquueessttaa  ffaasscciiaa  ssoonnoo  pprreesseennttii  ggllii  aalluunnnnii::    

  

IINNTTEERRVVEENNTTII  

    

IIII  FFAASSCCIIAA  

IInn  qquueessttaa  ffaasscciiaa  ssoonnoo  pprreesseennttii  ggllii  aalluunnnnii::  

  

  

IINNTTEERRVVEENNTTII  

  

IIII  FFAASSCCIIAA  

IInn  qquueessttaa  ffaasscciiaa  ssoonnoo  pprreesseennttii  ggllii  aalluunnnnii::  

  

  

IINNTTEERRVVEENNTTII  

  

IIVV  FFAASSCCIIAA    

IInn  qquueessttaa  ffaasscciiaa  ssoonnoo  pprreesseennttii  ggllii  aalluunnnnii  ccoonn  

ddiiffffiiccoollttàà  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  oorrddiinnaarriiee  cchhee  

ddeebbbboonnoo    eesssseerree  ccoorrrreettttaammeennttee  aaffffrroonnttaattee    ccoonn  

ssttrruummeennttii  ddii  fflleessssiibbiilliittàà  ee  mmeettooddoollooggiiee  ddiiddaattttiicchhee  

aapppprroopprriiaattee  ::    

  

  

IINNTTEERRVVEENNTTII  

  

VV  FFAASSCCIIAA    

IInn  qquueessttaa  ffaasscciiaa,,  ppuurr  ccoonn  ddiiffffeerreennzzee  iinnddiivviidduuaallii,,  

ssoonnoo  pprreesseennttii  aalluunnnnii  ppeerr  ii  qquuaallii  èè  ooppppoorrttuunnaa  ee  

nneecceessssaarriiaa  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  ssttrraatteeggiiee  

ddiiddaattttiicchhee      ::    

  

  

IINNTTEERRVVEENNTTII  

  

PPrriimmaa,,  sseeccoonnddaa  ee  tteerrzzaa  ffaasscciiaa  PPootteennzziiaammeennttoo  //ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ddeellllee  aabbiilliittàà  ddii  bbaassee  

QQuuaarrttaa  ffaasscciiaa  RREECCUUPPEERROO                                    ddeellllee  aabbiilliittàà  ddii  bbaassee  

QQuuiinnttaa  ffaasscciiaa  RREECCUUPPEERROO                                    ddeellllee  aabbiilliittàà  ddii  bbaassee  

  

Il Consiglio di Classe, senza perdere di vista l’obiettivo finale che implica la formazione 

dell’alunno quale presupposto della conoscenza di sé, della realtà sociale, per una scelta 

consapevole della attività futura formula un’ipotesi di programmazione, flessibile, aperta e 

modificabile a seconda delle esigenze che vengono accertate in itinere, tenendo conto di entrambe 

le linee, relazionale e culturale, del percorso di formazione degli alunni nell'ambito dello sviluppo 

del curriculum. Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/10, D.M. 

12/07/2011  e delle allegate LINEE GUIDA, D.M. del 27 dicembre 2012, C.M. n. 8 del 6 marzo 2013) 

e per quelli con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  

6/03/2013) il Consiglio deciderà se elaborare (  CM n 2563 del 22/11/13), dopo l’esame della 

documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o sulla base di considerazioni di carattere 
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psicopedagogico e didattico, un percorso individualizzato e personalizzato, attraverso la redazione 

di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro in itinere per gli 

insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 

Nelle diverse materie saranno individuati gli effettivi livelli di  apprendimento, rilevati con le 

modalità più idonee a valorizzare le effettive competenze dell’allievo, superando le sue specifiche 

difficoltà. Gli obiettivi minimi che questi alunni devono raggiungere in ogni materia sono quelli 

stabiliti per la classe nelle programmazioni disciplinari curricolari. Le indicazioni per questi alunni 

sono relative all’adozione di strumenti compensativi e dispensativi, di modalità differenti di verifica 

e valutazione, che afferiscono ai modi, ma non alla sostanza, nella prospettiva di una presa in carico 

globale ed inclusiva. La compilazione del PDP sarà effettuata dopo un periodo di osservazione 

approfondita e sistematica dell’alunno e verrà  deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal 

Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

11..  CCoonnttrriibbuuiirree  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeellll’’aalluunnnnoo;;  

22..  EEdduuccaarree  aall  ““VViivveerree  iinnssiieemmee””  nneellll’’aammbbiittoo  ssccoollaassttiiccoo,,  nneell  rriissppeettttoo  ee  nneellll’’aacccceettttaazziioonnee    ddeeggllii  

aallttrrii,,  ccoonn  ssppiirriittoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ee  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee;;  

33..  FFaavvoorriirree  llee  ccaappaacciittàà  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  aattttiivvoo  ee  ppoossiittiivvoo  nneellllaa  rreeaallttàà  ssoocciiaallee;;  

44..  PPrroommuuoovveerree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  sséé  ee  ll’’aauuttoo--vvaalluuttaazziioonnee  ppeerr  ssvviilluuppppaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  sscceellttaa  ee  

ll’’oorriieennttaammeennttoo  ssccoollaassttiiccoo  ee  pprrooffeessssiioonnaallee;;  

55..  SSeennssiibbiilliizzzzaarree  aallllee  pprroobblleemmaattiicchhee  rreellaattiivvee  aallll’’eedduuccaazziioonnee  aallll’’EEuurrooppaa  ee  aallllaa  MMoonnddiiaalliittàà  iinn  uunnaa  

ssoocciieettàà  iinntteerrccuullttuurraallee  ee  mmuullttiirraazzzziiaallee;;  

66..  FFaavvoorriirree  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeell  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeeggllii  iimmppeeggnnii  

aassssuunnttii..    

  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDIIDDAATTTTIICCOO--DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
IIll  lliivveelllloo  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  ppeerr  ooggnnii  ssiinnggoollaa  mmaatteerriiaa  ddaall  ddoocceennttee  nneellllaa  pprroopprriiaa  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddiisscciipplliinnaarree,,  rriissppeettttoo  aallllaa  sscceellttaa  ddeellllee  ccoonnoosscceennzzee  ee  ddeellllee  aabbiilliittàà  ddaa  sseelleezziioonnaarree  ee  

vveerriiffiiccaarree  ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee..  PPeerr  ggllii  aalluunnnnii  iinn  ddiiffffiiccoollttàà,,  nneellllee  ssiinnggoollee  

ddiisscciipplliinnee,,  ssoonnoo  pprrooggrraammmmaattii  ii  sseegguueennttii  iinntteerrvveennttii::  

  

  AALLLLUUNNGGAAMMEENNTTOO  DDEEII  TTEEMMPPII  DDII  AASSSSIIMMIILLAAZZIIOONNEE    

  IINNTTEERRRROOGGAAZZIIOONNII  PPRROOGGRRAAMMMMAATTEE  

  PPEERRCCOORRSSII  SSEEMMPPLLIIFFIICCAATTII  PPEERR  OOBBIIEETTTTIIVVII  MMIINNIIMMII  

  EESSEERRCCIIZZII  DDII  RREECCUUPPEERROO  EE  RRIINNFFOORRZZOO  

  CCOONNTTRROOLLLLOO  SSIISSTTEEMMAATTIICCOO  DDEEII  CCOOMMPPIITTII  AA  CCAASSAA  

  RRAAFFFFOORRZZAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  MMOOTTIIVVAAZZIIOONNEE  

  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  CCOOGGNNIITTIIVVII  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  
AAccqquuiissiirree  uunn  mmeettooddoo  ddii  ssttuuddiioo  ee  ddii  llaavvoorroo  aauuttoonnoommoo  aattttrraavveerrssoo::    

  ccaappaacciittàà  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ((rriissppeettttoo  ddeellllee  ssccaaddeennzzee))    

  uussoo  ppeerrssoonnaallee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ((eess..  lliibbrroo  ddii  tteessttoo,,  ccaarrttee,,  sscchheemmii  ggrraaffiiccii,,  eecccc......))  

  

SSvviilluuppppaarree  llaa  ccrreeaattiivviittàà  ee  llaa  ccuurriioossiittàà  ccooggnniittiivvaa  

  

CCoonnssoolliiddaarree  llee  aabbiilliittàà::  

  ddii  aassccoollttoo  ((ccaappaacciittàà  ddii  aatttteennzziioonnee,,  ccoonncceennttrraazziioonnee,,  mmeemmoorriiaa))  

  sseennssoorriiaallii  ––  ppeerrcceettttiivvee  
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  mmoottoorriiee  ((ccoosscciieennzzaa  ddeell  sséé  ccoorrppoorreeoo))  

  lliinngguuiissttiiccoo  ––  eesspprreessssiivvee  ((ccaappaacciittàà  ddii  ccoommuunniiccaarree  ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa  iill  pprroopprriioo  ppeennssiieerroo;;  ccoommpprreennssiioonnee  

ddeeii  ssiiggnniiffiiccaattii  eesspplliicciittii  eedd  iimmpplliicciittii;;  ccaappaacciittàà  ddii  pprroodduurrrree  ee  rriieellaabboorraarree))  

  llooggiicchhee  ((ccaappaacciittàà  ddii  rraaggggrruuppppaarree,,  oorrddiinnaarree,,  ccllaassssiiffiiccaarree,,  qquuaannttiiffiiccaarree,,  mmiissuurraarree;;  ccaappaacciittàà  ddii  

eesspplloorraarree,,  ssiisstteemmaattiizzzzaarree,,  ssiimmbboolliizzzzaarree,,  mmeetttteerree  iinn  rreellaazziioonnee,,  ddeedduurrrree,,  aannaalliizzzzaarree  ee  ssiinntteettiizzzzaarree))  

  ssttrruummeennttaallii  ((aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllaa  ssttrruummeennttaalliittàà  ddii  bbaassee  iinn  ooggnnii  ddiisscciipplliinnaa))..  

  

CCoonnssoolliiddaarree  llee  ccaappaacciittàà::  

  ddii  oosssseerrvvaarree,,  vvaalluuttaarree,,  iippoottiizzzzaarree,,  ssppeerriimmeennttaarree,,  vveerriiffiiccaarree,,  rriissoollvveerree  

  ddii  rriifflleetttteerree  ssuull  pprroopprriioo  ppeerrccoorrssoo  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  

 

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  CCOOGGNNIITTIIVVII  MMIINNIIMMII  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  

SSaappeerrii  ddii  bbaassee  

  AAllffaabbeettiizzzzaazziioonnee  ccuullttuurraallee  pprriimmaarriiaa;;    

  AApppprreennddiimmeennttii  ee  ccoonnoosscceennzzee  eesssseennzziiaallii//ccaappaacciittàà  ddii  bbaassee..  

  

DDeeccooddiiffiiccaarree  

  LLeeggggeerree  ee  ddeeccooddiiffiiccaarree  iill  ssiiggnniiffiiccaattoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnii  vveerrbbaallii  ee  nnoonn  vveerrbbaallii;;    

  CCoommpprreennddeerree  iill  lleessssiiccoo  ddii  bbaassee..  

  CCoommpprreennddeerree  eedd  uuttiilliizzzzaarree  iill  lliinngguuaaggggiioo  ggrraaffiiccoo  ee  ssiimmbboolliiccoo  ddii  bbaassee..  

  

OOppeerraarree  

  DDiivviiddeerree  iill  tteessttoo  iinn  uunniittàà  dd’’iinnffoorrmmaazziioonnee;;  

  SSiinntteettiizzzzaarree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  bbaassee;;    

  UUttiilliizzzzaarree  uunn  lleessssiiccoo  ccoorrrreettttoo..  

  

EEllaabboorraarree  

  RRiiffeerriirree  ssuull  tteessttoo  iinn  mmooddoo  cchhiiaarroo  ee  ccooeerreennttee;;    

  PPrroodduurrrree  tteessttii  vveerrbbaallii,,  iiccoonniiccii  eettcc..  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunnaa  ttrraacccciiaa  ddaattaa;;    

  IInntteerrvveenniirree  ccoonn  ppeerrttiinneennzzaa  nneell  ddiiaallooggoo  ddii  ccllaassssee..  

  

OOrrggaanniizzzzaarree  

  CCoonnoosscceerree  llee  ttaappppee  ddii  uunn''aattttiivviittàà  ssvvoollttaa;;    

  SSaappeerr  ccllaassssiiffiiccaarree  sseeccoonnddoo  uunn  ccrriitteerriioo  nnoottoo;;    

  SSaappeerr  eesseegguuiirree  ooppeerraazziioonnii  eedd  aapppplliiccaarree  rreeggoollee;;  

  SSaappeerr  pprreevveeddeerree  ee  ffoorrmmuullaarree  iippootteessii;;    

  SSaappeerr  tteennttaarree  ssoolluuzziioonnii;;  

  SSaappeerr  ccoonnffrroonnttaarree  ee  ssttaabbiilliirree  sseemmpplliiccii  rreellaazziioonnii  ttrraa  ddiisscciipplliinnee..  
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CCOOMMPPEETTEENNZZEE  RREELLAATTIIVVEE  AALL  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  EE  AALLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  
    

CCoommppeetteennzzaa  rreellaattiivvee  

aa    
CCllaassssee  pprriimmaa  CCllaassssee  sseeccoonnddaa  CCllaassssee  tteerrzzaa  

  

CCrreesscciittaa  ccoonnssaappeevvoollee  

ee  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  

ppeerrssoonnaa  

SSaappeerr  rriiccoonnoosscceerree  ee  

rriiccoonnoosscceerrssii  nneeii  ddiivveerrssii  

ccoonntteessttii  ssoocciioo--

ccuullttuurraallii..    

RRiiccoonnoosscceerree  llee  pprroopprriiee  

aazziioonnii  ee  llee  pprroopprriiee  

aattttiittuuddiinnii..  

AAssccoollttaarree  ee  rriifflleetttteerree  

ssuullllee  ddiivveerrssiittàà  ccuullttuurraallii  

IInntteerrpprreettaarree  ffaattttii  ee  

ffeennoommeennii,,  ccoogglliieerree  llee  

iinntteerrddiippeennddeennzzee..  

SSaappeerr  ddiiaallooggaarree,,  

ccoonnffrroonnttaarrssii  ee  

ssoosstteenneerrssii..  

IIppoottiizzzzaarree  ssoolluuzziioonnii..  

RRiiccoonnoosscceerree  iill  vvaalloorree  

ssoocciiaallee  ddeell  pprroopprriioo  

ooppeerraattoo..  

DDeelliinneeaarree  iill  pprroopprriioo  

aatttteeggggiiaammeennttoo--

iimmppeeggnnoo..  

SSttuuddiiaarrnnee  llee  

ccoonnsseegguueennzzee..  

AAuuttoonnoommiiaa  ddii  

ggiiuuddiizziioo  

SSaappeerr  ddiissttiinngguueerree  ii  

ffaattttii  ddaallllee  ooppiinniioonnii  
UUttiilliizzzzaannddoo  ii  ddaattii  

ooppppoorrttuunnii,,  ccoommppaarraarree  

llee  ddiivveerrssee  

iinnffoorrmmaazziioonnii,,  

uuttiilliizzzzaannddoo  ccoonnffrroonnttii  ee  

ppaarraaggoonnii..  

SSaappeerr  ddiissccrriimmiinnaarree  ee  

sscceegglliieerree  llee  ssttrraatteeggiiee  

ppiiùù  ooppppoorrttuunnee..  

SSaappeerr  eesspprriimmeerree  iill  

pprroopprriioo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa..  

RReellaazziioonnee,,  

ccoollllaabboorraazziioonnee  ee  

ccoonnvviivveennzzaa  

SSaappeerr  ssoocciiaalliizzzzaarree,,  

rriissppeettttaannddoo  ssee  sstteessssoo  ee  

ggllii  aallttrrii..  

SSaappeerr  ppoorrttaarree  iill  

pprroopprriioo  ccoonnttrriibbuuttoo  nneell  

ggrruuppppoo  ccoonn  

ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  eedd  

eeqquuiilliibbrriioo..  

SSaappeerr  lleeggggeerree  llaa  

ccoommpplleessssiittàà  ddii  uunn  

aammbbiieennttee  ssoocciiaallee  

rreellaazziioonnaannddoo  nneellllaa  

ddiivveerrssiittàà  ee  ssuuggggeerreennddoo  

lliinneeee  ooppeerraattiivvee..  

CCoommuunniiccaazziioonnee      SSaappeerr  uuttiilliizzzzaarree  

sseemmpplliiccii  mmeessssaaggggii  

uuttiilliizzzzaannddoo  lliinngguuaaggggii  

ssppeecciiffiiccii  

SSaappeerr  uuttiilliizzzzaarree  iinn  

mmooddoo  ppeerrssoonnaallee  ee  

ccrreeaattiivvoo  ii  lliinngguuaaggggii  

ssppeecciiffiiccii..  

SSaappeerr  uuttiilliizzzzaarree  iinn  

mmooddoo  iinnddiivviidduuaallee  ee  nneell  

ggrruuppppoo  mmeessssaaggggii  ddii  

ddiiffffeerreennttee  ccoommpplleessssiittàà..  

RReessppoonnssaabbiilliittàà  CCoommpprreennddeerree  iill  

ssiiggnniiffiiccaattoo  ee  

ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ssoocciiaallee  

ddeellllee  rreeggoollee  

AAssssuummeerree  

ccoommppoorrttaammeennttii  

rreessppoonnssaabbiillii  ee  

ccoonnssaappeevvoollii  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeell  ggrruuppppoo..  

IInnssttaauurraarree  uunn  rraappppoorrttoo  

ccrriittiiccoo  mmaa  ccoollllaabboorraattiivvii  

nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeell  

ccoonntteessttoo  ssoocciiaallee..  

AAuuttoovvaalluuttaazziioonnee  RRiifflleetttteerree,,  gguuiiddaattoo,,  ssuuii  

pprroopprrii  ccoommppoorrttaammeennttii  

ee  ssuullllee  pprroopprriiee  ccaappaacciittàà  

AAccqquuiissiirree  

ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddeell  

pprroopprriioo  ooppeerraattoo  ee  ssaappeerr  

iinntteerrvveenniirree  ppeerr  

mmooddiiffiiccaarrlloo  

ooppppoorrttuunnaammeennttee..  

DDiimmoossttrraarree  aauuttoonnoommiiaa  

ee  ccoommpplleetteezzzzaa  nneell  

vvaalluuttaarree  ii  pprroopprrii  

ccoommppoorrttaammeennttii  ssoocciiaallii..  
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

  
METODI E STRATEGIE  MEZZI E STRUMENTI 

 
 lezione frontale 
 lavoro in coppie di aiuto 
 lavoro di gruppo per fasce di 

livello 
 lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee 
 brain storming  
 problem solving 
 discussione guidata 
 attività laboratoriali     
   

  
 Libri di testo 
 Testi didattici di supporto 
 Stampa specialistica 
 Schede predisposte dall’insegnante 
 Drammatizzazione 
 Computer - LIM 
 Uscite sul territorio 
 Giochi 
 Sussidi audiovisi 
 Esperimenti  
 

 

Durante l'anno, il percorso didattico sarà strutturato in:  

 attività curricolari, specificate in modo dettagliato nei piani di lavori individuali, sarà effettuata 

sulla base delle Indicazioni Nazionali e mirerà a far acquisire contenuti culturali specifici, a 

consolidare abilità, a soddisfare interessi, a sviluppare capacità logiche, ad acquisire competenze;  

 attività di recupero o di sostegno tese a rimuovere e a ridurre situazioni di disagio cognitivo, a 

colmare lacune, a consolidare abilità, a potenziare capacità logiche; 

 attività di eccellenza finalizzate a soddisfare curiosità ed interessi; ad ampliare conoscenze; a 

sviluppare adeguatamente la capacità logica di astrazione, a far acquisire un adeguato metodo di 

studio scientifico;  

 attività di ricerca-azione, articolate in lavoro individuale e lavoro di gruppo (gruppo-classe, 

gruppi di livello) nell' intento di rafforzare il processo di socializzazione, di sollecitare le 

capacità di interazione, di far acquisire abilità processuali, di sviluppare il senso di 

collaborazione per la realizzazione di un progetto comune;  

 attività interdisciplinare nell'intento di far acquisire ai discenti l'unitarietà del sapere e la 

capacità di servirsi delle conoscenze in ambiti diversi;  

 attività e strategie comuni da adottare nell'iter didattico, che i docenti affronteranno con un 

lavoro organico ed armonico e con univocità di intenti educativi. 

  

OObbiieettttiivvii  mmeettooddoollooggiiccii  ccoommuunnii::    

  ddaarree  vvaalloorree  aallllaa  ssccoollaarriizzzzaazziioonnee  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallll’’  aassccoollttoo  aattttiivvoo;;  

  sscceegglliieerree  oobbiieettttiivvii  rreeaalliissttiiccii,,  ppaarrtteennddoo  ddaallll’’eessppeerriieennzzaa  ddiirreettttaa  ddeellll’’aalluunnnnoo;;  

  ooffffrriirree  ccoonntteennuuttii  ssiiggnniiffiiccaannttii  cchhee  ttrroovviinnoo  uunnaa  rraaggiioonnee  eedd  uunnaa  ccoollllooccaazziioonnee  ccoosscciieennttee  nneellllaa  ssuuaa  

rreeaallttàà  ccuullttuurraallee;;    

  ppoorrrree  ggrraadduuaallmmeennttee  ooggnnii  nnuuoovvoo  eelleemmeennttoo  ccooggnniittiivvoo  sseeccoonnddoo  uunn  pprriinncciippiioo  ddii  nneecceessssaarriieettàà  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  ddii  ccuuii  èè  ggiiàà  iinn  ppoosssseessssoo;;  

  ppoorrrree  ll’’aalluunnnnoo  iinn  ccoonnddiizziioonnee  ddii  oosssseerrvvaarree  ee  ssccoopprriirree  iill  nnuuoovvoo  eelleemmeennttoo  ccooggnniittiivvoo  

((aapppprreennddiimmeennttoo  ppeerr  ssccooppeerrttaa))  

  pprrooppoorrrree  iill  lleessssiiccoo  ssppeecciiffiiccoo  ddii  ooggnnii  ddiisscciipplliinnaa  ssoolloo  ddooppoo  cchhee  iill  rreellaattiivvoo  ooggggeettttoo  ssiiaa  ssttaattoo  

aassssiimmiillaattoo;;  

  ddeeddiiccaarree  ppaarrttee  ddeellllaa  lleezziioonnee  aadd  oosssseerrvvaazziioonnii,,  ddoommaannddee,,  iinntteerrvveennttii  ddeeggllii  aalluunnnnii;;  

  ddaarree  aammppiioo  ssppaazziioo  aallllaa  lleezziioonnee  iinn  ffoorrmmaa  ddiiaallooggiiccaa,,  ppeerrcchhéé  ii  rraaggaazzzzii  iinntteerrvveennggaannoo,,  

ppootteennzziiaannddoo  llaa  lloorroo  ccaappaacciittàà  ddii  eesspprreessssiioonnee  mmoottiivvaattaa;;  

  pprrooggrraammmmaarree  uunniittàà  ddii  llaavvoorroo  pplluurriiddiisscciipplliinnaarree  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  cchhee  iill  rraaggaazzzzoo  ppoosssseeggggaa  uunn  

ssaappeerree  sseettttoorriiaalliizzzzaattoo,,  mmaa  ppiiuuttttoossttoo  ssvviilluuppppii  uunnaa  rreettee  ccoonncceettttuuaallee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  nneellllaa  qquuaallee  

ccoollllooccaarree  ggllii  eelleemmeennttii  ccooggnniittiivvii  ddiivveerrssii;;  
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  ffaavvoorriirree  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii  ddiiddaattttiiccii  iinn  mmooddoo  ddaa  pprroommuuoovveerree  aabbiilliittàà  ttrraassvveerrssaallii  ee  

mmoommeennttii  ddii  llaavvoorroo  iinntteerrddiisscciipplliinnaarree;;  

  ffaavvoorriirree  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  ssaappeerree  ssiiaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  cciiaassccuunnaa  ddiisscciipplliinnaa  ssiiaa  nneellllee  ssuuee  

rreellaazziioonnii  ccoonn  aallttrree  ddiisscciipplliinnee  iinn  bblloocccchhii  tteemmaattiiccii  iinntteerrccoonnnneessssii  oo  ppootteennzziiaallmmeennttee  

iinntteerrccoonnnneettttiibbiillii;;  

  ssvviilluuppppaarree  ll’’aapppprroocccciioo  pprroobblleemmaattiiccoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  cciiaassccuunnaa  ddiisscciipplliinnaa,,  ppeerr  ssttiimmoollaarree  ii  ddiisscceennttii  

aall  mmeettooddoo  ddeellllaa  rriicceerrccaa  ee  ccooiinnvvoollggeerrllii  nneell  ppeerrccoorrssoo  ccuullttuurraallee;;  

  ccoonniiuuggaarree  iill  rriissppeettttoo  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  eeppiisstteemmoollooggiiccaa  ddii  ooggnnii  ssaappeerree  ccoonn  ii  rriittmmii  ppssiiccoollooggiiccii  ddii  

aapppprreennddiimmeennttoo  ddii  cciiaassccuunn  aalllliieevvoo,,  iill  ssuuoo  ssttiillee  ccooggnniittiivvoo,,  llee  ssuuee  ssttrraatteeggiiee  ddii  ccoonnqquuiissttaa  ddeellllee  

ccoonnoosscceennzzee;;  

  ffoorrmmuullaarree  iinnddiiccaazziioonnii  uunniivvoocchhee  iinn  oorrddiinnee  aadd  uunn  ccoorrrreettttoo  mmeettooddoo  ddii  llaavvoorroo  ddaa  ffoorrnniirree  aaggllii  

aalluunnnnii;;  

  ccoonnttrroollllaarree  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  ii  ccoommppiittii  aasssseeggnnaattii;;  

  iinnccoorraaggggiiaarrllii  ddii  ffrroonnttee  aaii  pprrooggrreessssii  rreeggiissttrraattii  nneellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ppeerr  ssttiimmoollaarree  llaa  ffiidduucciiaa  

ddeellll’’aalluunnnnoo  nneellllee  pprroopprriiee  ppoossssiibbiilliittàà..  

GGllii  aalluunnnnii,,  ssaarraannnnoo  iinnoollttrree  gguuiiddaattii  nneellllaa  lleettttuurraa  ddeell  lliibbrroo  ddii  tteessttoo,,  ccoonn  ssppiieeggaazziioonnee  ddeeii  tteerrmmiinnii  ee  

ssiimmbboollii  ssppeecciiffiiccii  ppeerr  ffaavvoorriirree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  uunn  lliinngguuaaggggiioo  cchhiiaarroo  ee  pprreecciissoo  ee  ppeerr  ffaarree  aaccqquuiissiirree  

ll’’aabbiilliittàà  ddii  ccoommuunniiccaarree  iinn  mmooddoo  ffoorrmmaallmmeennttee  ccoorrrreettttoo..  SSii  iinnsseeggnneerràà  lloorroo  aa  ssoottttoolliinneeaarree  ii  ccoonncceettttii  

pprriinncciippaallii,,  aa  pprreennddeerree  aappppuunnttii  ee  aa  sscchheemmaattiizzzzaarree  ((ttaabbeellllee,,  ggrraaffii  aadd  aallbbeerroo,,  mmaappppee  ccoonncceettttuuaallii))..OOllttrree  aall  

lliibbrroo  ddii  tteessttoo  ssii  uuttiilliizzzzeerraannnnoo  aanncchhee  ssuussssiiddii  aauuddiioovviissiivvii,,  mmaatteerriiaallii  mmuullttiimmeeddiiaallii,,  llaabboorraattoorrii  

((iinnffoorrmmaattiiccoo,,  sscciieennttiiffiiccoo,,  mmuussiiccaallee  )),,  bbiibblliiootteeccaa,,  aattttrreezzzzaattuurree  ssppoorrttiivvee..  SSii  pprriivviilleeggeerraannnnoo  aanncchhee  llee  

eessppeerriieennzzee  ddiirreettttee,,  llee  vviissiittee  gguuiiddaattee  ,,  mmuusseeii,,  mmoossttrree,,  lleettttuurraa  ddeellll’’aammbbiieennttee,,    iinntteerrvveennttii  ddii  eessppeerrttii  aaii  ffiinnii  

ddeellll’’oorriieennttaammeennttoo,,  ddeellll’’eedduuccaazziioonnee  aallllaa  ssaalluuttee,,  aammbbiieennttaallee,,  ssttrraaddaallee..  TTaallii  mmeettooddii  ee  ssttrruummeennttii,,  oollttrree  aa  

ffaavvoorriirree  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ee  llaa  ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee,,  iinntteennddoonnoo  ssttiimmoollaarree  llaa  ccrreeaattiivviittàà  ppeerrssoonnaallee  ddii  ooggnnii  

aalluunnnnoo  sseeccoonnddoo  llee  pprroopprriiee  aattttiittuuddiinnii..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ll’’aattttiivviittàà  ddii  rreeccuuppeerroo,,  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  ssttaabbiilliissccee  ddii  ccoonncceennttrraarree  ll’’aattttiivviittàà  ssuu  

oobbiieettttiivvii  cciirrccoossttaannzziiaattii  ppeerr  uunn  ppiiùù  eeffffiiccaaccee  ee  dduurreevvoollee  rriissuullttaattoo..  TTaallii  iinntteerrvveennttii  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattii  iinn  

oorree  ccuurrrriiccoollaarrii,,  iinntteerrrroommppeennddoo  llaa  nnoorrmmaallee  eerrooggaazziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii  ppeerr  llaa  ccoommppeennssaazziioonnee  ddii  

aapppprreennddiimmeennttii  ccaarreennttii  oo  nnoonn  ssiiccuurrii  ((ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  mmiinniimmoo  ddii  sseeii  ggiioorrnnii  ee  mmaassssiimmoo  ddii  ddooddiiccii))  ee,,  iinn  

oorree  eexxttrraa--ccuurrrriiccoollaarrii  ccoommppaattiibbiillmmeennttee  ccoonn  ii  ffoonnddii  pprreevviissttii  ddaall  FFIISS..  TTaallii  iinntteerrvveennttii  ssaarraannnnoo  

pprreeddiissppoossttii  ddooppoo  llee  rriissuullttaannzzee  ddeellllee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ppaarrtteennzzaa  ee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  pprriimmoo  ee  sseeccoonnddoo  

qquuaaddrriimmeessttrree..  GGllii  aalluunnnnii  nnoonn  ccooiinnvvoollttii  nneell  rreeccuuppeerroo,,  ccoonnssoolliiddeerraannnnoo  llee  aabbiilliittàà  aaccqquuiissiittee  mmeeddiiaannttee  

ll’’aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddii  ccoonntteennuuttii  ssppeecciiffiiccii  iinn  llaavvoorrii  ddii  ggrruuppppoo  ee  iinnddiivviidduuaallii..  

  

PPrrooggeettttii  

IIll  CC..ddii  CC..  ssttaabbiilliissccee,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  ccoonn  qquuaannttoo  ddeeffiinniittoo  nneell  PPOOFF,,  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeeii  pprrooggeettttii  ssoottttoo  

eelleennccaattii  cchhee  rriieennttrraannoo  nneellllaa  ffiinnaalliittàà  eedduuccaattiivvaa  ddii  ppootteennzziiaammeennttoo  ddii  aatttteeggggiiaammeennttii  rreessppoonnssaabbiillii  ee  

mmaattuurrii,,  nnoonncchhéé  ddii  ssttiillii  ddii  vviittaa  ccoorrrreettttii..  EEssssii  ccooiinnvvoollggoonnoo  ttuuttttii  ii  ddoocceennttii  ii  qquuaallii,,  ssiinnggoollaarrmmeennttee  

aapppprrooffoonnddiirraannnnoo  tteemmaattiicchhee  ssppeecciiffiicchhee;;  ppeerr  llaa  ddeecclliinnaazziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii,,  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii,,  ddeellllee  

mmooddaalliittàà  eesseeccuuttiivvee,,  ddeellllee  vveerriiffiicchhee,,  iinn  oorrddiinnee  aaggllii  sstteessssii,,  ssii  vveeddaannoo  llee  rreellaattiivvee  sscchheeddee  pprrooggeettttoo..  

NNeell  ccoorrssoo  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  aaggllii  aalluunnnnii  ssaarraannnnoo  pprrooppoossttee  llee  sseegguueennttii  aattttiivviittàà::  

  GGiioocchhii  mmaatteemmaattiiccii;;  

  DDiivveerrssaammeennttee  uugguuaallii  

  PPrrooggeettttoo  rreeccuuppeerroo  

  PPrrooggeettttoo  aammbbiieennttee//vvoolloonnttaarriiaattoo  

  PPrrooggeettttoo  ccoonnttiinnuuiittàà  

  PPrrooggeettttoo  iinntteerrccuullttuurraa  

  PPrrooggeettttoo  lleettttuurraa  

  PPrrooggeettttoo  ssppoorrtt  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  

  PPrrooggeettttoo  ““GGuuaaddaaggnnaarree  ssaalluuttee  aattttrraavveerrssoo  llee  lliiffee  sskkiillllss””  
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SSiisstteemmaattiiccaa  oosssseerrvvaazziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo    

((  UUssoo  ddeell  rreeggiissttrroo  ppeerrssoonnaallee))  

IIll  rreeggiissttrroo  ppeerrssoonnaallee  ddooccuummeenntteerràà  iinnnnaannzzii  ttuuttttoo  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  iinnddiivviidduuaallee,,  nneellllaa  qquuaallee  ssoonnoo  

ssttaattii  eesspplliicciittaattii  aanncchhee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ooppeerraattiivvii..  EE’’  qquueessttoo  aanncchhee  lloo  ssppaazziioo  ““oorrggaanniizzzzaattoo””  ppeerr  rreeggiissttrraarree  

ll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  ssvvoollttaa,,  llee  oosssseerrvvaazziioonnii  ssiisstteemmaattiicchhee  ssuull  pprroocceessssoo  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ee  ssuull  lliivveelllloo  ddii  

mmaattuurraazziioonnee..  SSaarràà  aanncchhee  uuttiillee  ppeerr  vveerriiffiiccaarree  ll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeellll’’aazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  ssvvoollttaa  ee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  

mmiirraattii  aall  rriinnffoorrzzoo,,  aallllaa  ccoommppeennssaazziioonnee  ee  aall  ppootteennzziiaammeennttoo  ddeellllee  aabbiilliittàà  ee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ddii  cciiaassccuunn  

aalluunnnnoo,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellll’’  iinnddiivviidduuaalliizzzzaazziioonnee  ssoopprraattttuuttttoo  mmeettooddoollooggiiccaa..    

  

VVeerriiffiiccaa  ee  vvaalluuttaazziioonnee  

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  tteerrrràà  ccoonnttoo  ddeeii  sseegguueennttii  ccrriitteerrii::  

  pprrooggrreessssii  ootttteennuuttii  rriissppeettttoo  aall  lliivveelllloo  ddii  ppaarrtteennzzaa  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  ssttrraatteeggiiee  

iinnddiivviidduuaalliizzzzaattee  mmeessssee  iinn  aattttoo;;  

  iimmppeeggnnoo,,  mmeettooddoo  ddii  llaavvoorroo,,  ggrraaddoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  aattttiivviittàà  ssccoollaassttiicchhee;;  

  rreeaallii  ccaappaacciittàà  ddii  ooggnnii  ssiinnggoolloo  aalluunnnnoo  eedd  eevveennttuuaallii  aazziioonnii  ddii  rreeccuuppeerroo,,  ccoonnssoolliiddaammeennttoo  ee  

ppootteennzziiaammeennttoo  aattttuuaattee  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree  iill  pprrooggrreessssoo  ppeerrssoonnaallee  rreeaalliizzzzaattoo  ddaa  cciiaassccuunnoo  ddii  lloorroo,,  

mmeeddiiaannttee  llee  oosssseerrvvaazziioonnii  ssiisstteemmaattiicchhee  cchhee  ssaarraannnnoo  rreeggoollaarrmmeennttee  rriippoorrttaattee  ssuull  rreeggiissttrroo  

ppeerrssoonnaallee;;  

  lliivveelllloo  ddii  aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  eedduuccaattiivvii  ee  ddiiddaattttiiccii;;  

  ppeerrssoonnaalliittàà,,  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ee  ggrraaddoo  ddii  mmaattuurraazziioonnee  ddeell  ssiinnggoolloo  aalluunnnnoo,,  aanncchhee  iinn  rreellaazziioonnee  

aallll’’aammbbiieennttee  ssoocciioo--ccuullttuurraallee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..  

  LL’’iinnsseeggnnaannttee  ppoottrràà  ccoonnffeerrmmaarree  oo  ccoorrrreeggggeerree  ggllii  iinntteerrvveennttii,,  ffiinnoo  aadd  aalllloorraa  eeffffeettttuuaattii,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  

rriissuullttaattii  ddeellllee  pprroovvee  ee  ddeellllee  rriissoorrssee  ccoommppoorrttaammeennttaallii  ffoorrnniittee..    

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ssaarràà  ddii  ttrree  ttiippii::  

VVaalluuttaazziioonnee  dd’’iinnggrreessssoo  ––  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree  llee  ccoonnoosscceennzzee  ee  llee  aabbiilliittàà  ddii  bbaassee;;  

VVaalluuttaazziioonnee  ssoommmmaattiivvaa--  SSii  eeffffeettttuueerraannnnoo  ffrreeqquueennttii  vveerriiffiicchhee  ddii  ttiippoo  aannaalliittiiccoo,,  ppeerr  ccoonnttrroollllaarree  ee  

sseegguuiirree  llee  ttaappppee  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ddii  cciiaassccuunn  aalluunnnnoo  ee  llaa  vvaalliiddiittàà  ddeellllaa  

pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  ee  vveerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  ppeerr  aacccceerrttaarree  iill  lliivveelllloo  ddii  aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii  

pprrooppoossttii  ee  ddii  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ffiissssaattii..  LLee  pprroovvee  oorraallii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  pprrooggrraammmmaattee  aall  

ffiinnee  ddii  ssttiimmoollaarree  ee  ccooiinnvvoollggeerree  ggllii  aalluunnnnii  nneellll’’aattttiivviittàà  ddii  ssttuuddiioo  oo  ccaassuuaallii,,  sseeccoonnddoo  llee  eessiiggeennzzee  ddii  

ccoonnttrroolllloo  ddeeggllii  aapppprreennddiimmeennttii..  LLee  pprroovvee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  eeffffeettttuuaattee  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  vveerriiffiicchhee  ssccrriittttee  

ddii  ttiippoo  ssooggggeettttiivvoo  oo  ooggggeettttiivvoo  ee  sseerrvviirraannnnoo  ppeerr  ccoonnttrroollllaarree  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  ccaappaacciittàà  eesspprreessssiivvee,,  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  ccoonntteennuuttii,,  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ee  ll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeeii  tteerrmmiinnii  ssppeecciiffiiccii  ddeell  

lliinngguuaaggggiioo  sscciieennttiiffiiccoo..  LLee  pprroovvee  ssccrriittttee  ddii  vveerriiffiiccaa  ((aallmmeennoo  ttrree  aa  qquuaaddrriimmeessttrree)),,  ssaarraannnnoo  ssttrruuttttuurraattee  

sseeccoonnddoo  ii  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ee  ssaarraannnnoo  ccooeerreennttii  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddiiddaattttiiccii  ee  ccoonn  ii  ccoonntteennuuttii  

pprrooppoossttii..  IInn  eessssee  ssaarraannnnoo  pprreesseennttii  vvaarrii  ttiippii  ddii  qquueessiittii::  eesseerrcciizzii  ddii  aapppplliiccaazziioonnee,,  pprroobblleemmii,,  ddoommaannddee  aa  

rriissppoossttaa  mmuullttiippllaa,,  ffrraassii  ddaa  ccoommpplleettaarree,,  eesseerrcciizzii  ddii  vveerroo//ffaallssoo  eecccc..    

NNeeii  tteesstt  aa  rriissppoossttaa  mmuullttiippllaa,,  ppeerr  nneeuuttrraalliizzzzaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rriissppoossttaa  eessaattttaa  ccaassuuaallee,,  ssii  rriiccoorrrreerràà  aadd  

uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ppoossiittiivvaa  ppeerr  llee  rriissppoossttee  eessaattttee,,  nneeuuttrraa  ppeerr  qquueellllee  oommeessssee  ee  nneeggaattiivvaa  ppeerr  qquueellllee  eerrrraattee,,  

iinn  mmooddoo  ddaa  eevviittaarree  cchhee  ll’’aalllliieevvoo  ssiiaa  tteennttaattoo  ddii  ““ttiirraarree  aadd  iinnddoovviinnaarree””..      

LLee  ssuuddddeettttee  mmooddaalliittàà  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ssaarraannnnoo  ccoommuunniiccaattee  aaggllii  aalluunnnnii  ee  ddiissccuussssee;;  llee  ccoorrrreezziioonnii  

ssaarraannnnoo  ccoolllleettttiivvee  iinn  mmooddoo  ddaa  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattee  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ffoorrmmaattiivvoo..  IInn  ccaassoo  ddii  nneecceessssiittàà  ssii  

pprroovvvveeddeerràà  aa  oorrggaanniizzzzaarree  pprroovvee  ddii  rreeccuuppeerroo  aanncchhee  iinnddiivviidduuaalliizzzzaattoo..  II  rriissuullttaattii  ssaarraannnnoo  aanncchhee  

ccoommuunniiccaattii  aallllee  ffaammiigglliiee  ppeerr  rreennddeerrllee  ccoonnssaappeevvoollii  ddeellll’’eevvoolluuzziioonnee  ccuullttuurraarree  oo  ddeellll’’iinnssuucccceessssoo  

ssccoollaassttiiccoo  ddeeii  lloorroo  ffiiggllii..  

VVaalluuttaazziioonnee  ffoorrmmaattiivvaa  --ppeerr  vveerriiffiiccaarree  iill  pprroocceessssoo  ddii  ccrreesscciittaa  ee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  

ddeellll''aalluunnnnoo..  

IInn  mmeerriittoo  aaii  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnddoottttaa  ee  ddeellllee  pprroovvee  ssiiaa  ssccrriittttee  cchhee  oorraallii,,  ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  

aallllee  ttaabbeellllee  rriippoorrttaattee  nneell  PPOOFF..  
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IInnccoonnttrrii  SSccuuoollaa--FFaammiigglliiaa  

LLee  ffaammiigglliiee,,  oollttrree  cchhee  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  ooggnnii  aalluunnnnoo,,  ssaarraannnnoo  ccoossttaanntteemmeennttee  iinnffoorrmmaattee  

cciirrccaa  llee  ffiinnaalliittàà  ee  llee  ssttrraatteeggiiee  iinn  aattttoo..  IInn  qquueessttoo  mmooddoo  ll’’aazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ddiivviieennee  uunn’’ooppeerraazziioonnee  ccuuii  

ccoonnttrriibbuuiissccoonnoo,,  ppuurr  ssee  iinn  ffoorrmmee  ddiivveerrssee,,  ii  ddoocceennttii,,  llee  ffaammiigglliiee,,  ggllii  aalluunnnnii,,  cchhee  ssttaabbiilliissccoonnoo  uunn  vveerroo  ee  

pprroopprriioo  ““PPaattttoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà””..  EEssssee  ssaarraannnnoo  iinnoollttrree  iinnvviittaattee  aa  ppaarrtteecciippaarree  aa  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  

rreeaalliizzzzaattee  ddaallllaa  SSccuuoollaa..  SSii  eeffffeettttuueerraannnnoo  iinnccoonnttrrii  mmaattttuuttiinnii,,  dduuee  iinnccoonnttrrii  ppoommeerriiddiiaannii  ee  ttuuttttee  llee  vvoollttee  

cchhee  uunn  ssiinnggoolloo  iinnsseeggnnaannttee  oo  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  nnee  rraavvvviisseerràà  llaa  nneecceessssiittàà..      

  

  

  

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


