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PPrreemmeessssaa  

 

LLaa  ssccuuoollaa  èè  uunn  lluuooggoo  ddii  iinnccoonnttrroo,,  ddii  ddiiaallooggoo,,  ddii  eessppeerriieennzzaa,,  iinnffoorrmmaattaa  aaii  vvaalloorrii  ddeemmooccrraattiiccii  

ddeellllaa  nnoossttrraa  CCoossttiittuuzziioonnee,,  èè  qquuiinnddii  iill  lluuooggoo  nneell  qquuaallee  ssttuuddeenntteessssee  ee  ssttuuddeennttii  ddeevvoonnoo  ttrroovvaarree  

uunn  aammbbiieennttee  iinn  ccuuii  sseennttiirrssii  aa  pprroopprriioo  aaggiioo,,  ddoovvee  ssvviilluuppppaarree  llaa  lloorroo  ppeerrssoonnaalliittàà  ee  aaccqquuiissiirree  

ccoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  iinnssiieemmee  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunnaa  ccoosscciieennzzaa  cciivviillee  cchhee  

ppeerrmmeettttaa  lloorroo  ddii  ccoonnttrriibbuuiirree  iinn  mmooddoo  rreessppoonnssaabbiillee  aallllaa  ssoocciieettàà  iinn  ccuuii  vviivviiaammoo..  

NNeellllaa  ssccuuoollaa,,  ooggnnuunnoo  ccoonn  ppaarrii  ddiiggnniittàà  ee  nneellllaa  ddiivveerrssiittàà  ddeeii  rruuoollii,,  ooppeerraa  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  qquueeggllii  

oobbiieettttiivvii  eedduuccaattiivvii  ee  ddiiddaattttiiccii  eesspprreessssii  nneell  PPiiaannoo  ddeellll’’OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa  aattttrraavveerrssoo  iill  qquuaallee  

ssttuuddeennttii  ee  ggeenniittoorrii  pprreennddoonnoo  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllee  pprrooppoossttee  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  

““LL..  LLuuzzzzaattttii””..  

IIll  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  ffaammiigglliiee  èè  nneecceessssaarriioo  iinn  uunn’’aazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  iinn  ccuuii  llee  ddiivveerrssee  

ccoommppoonneennttii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ppaarrtteecciippaannoo  aadd  uunn  pprrooggeettttoo  eedduuccaattiivvoo  ee  ddiiddaattttiiccoo  cchhee  vveeddee  

ccooiinnvvoollttii  ii  lloorroo  ffiiggllii..  

IIll  ““PPaattttoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà””  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  pprrooppoonnee  èè  ffiinnaalliizzzzaattoo  aa  rreennddeerree  eesspplliicciittii  ii  

ccoommppoorrttaammeennttii  cchhee  ssii  ppoonnggoonnoo  iinn  eesssseerree  nneellllaa  ccoommuunniittàà  ssccoollaassttiiccaa,,  mmaa  èè  aanncchhee  uunn  

ddooccuummeennttoo  ccoonn  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  rreennddeerree  ttuuttttii  ppiiùù  ccoonnssaappeevvoollii  ee  rreessppoonnssaabbiillii,,  ddiissppoonniibbiillii  aadd  uunnaa  

ccoollllaabboorraazziioonnee  pprrooppoossiittiivvaa  eedd  eeffffiiccaaccee  cchhee  ppeerrmmeettttaa  uunnaa  ccrreesscciittaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  qquuaannttii  llaa  

ffrreeqquueennttaannoo  ee  vvii  ooppeerraannoo..  

SSuullllaa  bbaassee  ddii  qquueessttii  pprriinncciippii  ggeenneerraallii  ll’’IIssttiittuuttoo  IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  ““LL..  LLuuzzzzaattttii””,,  ssttiippuullaa,,  aall  

mmoommeennttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee,,  iill  sseegguueennttee  PPaattttoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà  eedduuccaattiivvaa..  
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LLaa  SSccuuoollaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa……  

  

  FFoorrnniirree  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ccuullttuurraallee  aappeerrttaa  aallllaa  pplluurraalliittàà  ddii  iiddeeee,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellll’’iiddeennttiittàà  

ddii  cciiaassccuunnoo  ssttuuddeennttee;;  

  FFoorrnniirree  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  eedduuccaattiivvaa  ee  pprrooffeessssiioonnaallee  aaggllii  ssttuuddeennttii  cchhee  vvaalloorriizzzzii  llaa  lloorroo  

ppeerrssoonnaalliittàà  iinnddiivviidduuaallee  ee  iinnssiieemmee  eedduucchhii  aallll’’aassccoollttoo  ee  aall  rriissppeettttoo  ddeellllee  ooppiinniioonnii  aallttrruuii..  

  PPrroommuuoovveerree,,  mmeeddiiaannttee  iill  ccoonnffrroonnttoo  ddeellllee  ddiivveerrssee  ppoossiizziioonnii  ccuullttuurraallii,,  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  

ccrriittiiccaa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ddeeggllii  ssttuuddeennttii..  

  CCrreeaarree  uunn  cclliimmaa  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee,,  ddii  rriissppeettttoo  ee  ddii  ffiidduucciiaa  rreecciipprrooccaa,,  ttrraa  ddoocceennttii,,  

ssttuuddeennttii  ee  lloorroo  ffaammiigglliiee..  

  AAssccoollttaarree  ee  rriissppeettttaarree  ggllii  ssttuuddeennttii  eedd  eesssseerree  aatttteennttaa  aallllee  lloorroo  pprroobblleemmaattiicchhee..  

  PPrreeddiissppoorrrree  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  rreeccuuppeerroo//ssoosstteeggnnoo  oovvee  ssee  nnee  ccoonnssttaattii  llaa  nneecceessssiittàà..  

  OOffffrriirree  iinniizziiaattiivvee  ccoonnccrreettee  ppeerr  iill  rreeccuuppeerroo  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ssvvaannttaaggggiioo  aall  ffiinnee  ddii  ffaavvoorriirree  

iill  ssuucccceessssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ee  ccoommbbaatttteerree  llaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa  oollttrree  aa  pprroommuuoovveerree  iill  

mmeerriittoo  eedd  iinncceennttiivvaarree  llee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  eecccceelllleennzzaa;;  

  SSvvoollggeerree  uunn  aaddeegguuaattoo  nnuummeerroo  ddii  vveerriiffiicchhee  ppeerr  ppootteerr  ccoorrrreettttaammeennttee  eesspprriimmeerree  uunnaa  

vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii..  

  CCoorrrreeggggeerree  llee  vveerriiffiicchhee  iinn  tteemmppii  aacccceettttaabbiillii  ee  ccoonn  ccrriitteerrii  eesspplliicciittaattii  aannttiicciippaattaammeennttee  

aaggllii  ssttuuddeennttii  iinn  mmooddoo  cchhiiaarroo  ee  pprreecciissoo..  

  FFaavvoorriirree  llaa  ppiieennaa  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà,,  pprroommuuoovveerree  iinniizziiaattiivvee  ddii  

aaccccoogglliieennzzaa  ee  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ssttrraanniieerrii,,  ttuutteellaannddoonnee  llaa  lliinngguuaa  ee  llaa  ccuullttuurraa,,  

aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvee  iinntteerrccuullttuurraallii,,  ssttiimmoollaarree  rriifflleessssiioonnii  ee  

aattttiivvaarree  ppeerrccoorrssii  vvoollttii  aall  bbeenneesssseerree  ee  aallllaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  ssaalluuttee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii..  

  GGaarraannttiirree  llaa  mmaassssiimmaa  ttrraassppaarreennzzaa  nneellllee  vvaalluuttaazziioonnii  ee  nneellllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  

mmaanntteenneennddoo  uunn  ccoossttaannttee  rraappppoorrttoo  ccoonn  llee  ffaammiigglliiee,,  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ii  nnuuoovvii  

ssttrruummeennttii  tteeccnnoollooggiiccii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  pprriivvaaccyy..  

  VViiggiillaarree  ssuuii  ccoommppoorrttaammeennttii  ddeeggllii  aalluunnnnii  ee  ssuullllaa  lloorroo  ssiiccuurreezzzzaa  nneeii  vvaarrii  aammbbiieennttii  

ssccoollaassttiiccii..  

  MMaanntteenneerree  iill  sseeggrreettoo  dd’’uuffffiicciioo  ee  pprrooffeessssiioonnaallee  ccoommee  pprreevveeddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..  

  FFoorrnniirree  uunn  sseerrvviizziioo  ddii  oorriieennttaammeennttoo  cchhee  iinnffoorrmmii,,  iinnddiirriizzzzii  ee  ffaavvoorriissccaa  llee  sscceellttee  nneeii  

ddiivveerrssii  mmoommeennttii  ddeellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ee  ddeellllaa  mmaattuurraazziioonnee..  

  IInnffoorrmmaarree  llaa  ffaammiigglliiaa  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ssccoollaassttiiccoo  ddeeii  ffiiggllii,,  ddeellllee  aasssseennzzee  nnoonn  ggiiuussttiiffiiccaattee,,  

ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  ddeellllaa  ssccuuoollaa,,  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  rreeccuuppeerroo  aattttiivvaattii..  

  IInnffoorrmmaarree  llaa  ffaammiigglliiaa  nneell  ccaassoo  iill  ffiigglliioo  mmeettttaa  iinn  aattttoo  ccoommppoorrttaammeennttii  ssccoorrrreettttii  oo  aallttrrii  

aatttteeggggiiaammeennttii  cchhee  ffaacccciiaannoo  pprreessuummeerree  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  uunnaa  ddiiffffiiccoollttàà  oo  ddiissaaggiioo..  

  FFaarr  ccoonnoosscceerree  iill  PPOOFF,,  iill  RReeggoollaammeennttoo  ddii  IIssttiittuuttoo  ee  ddii  DDiisscciipplliinnaa,,  iill  ccaalleennddaarriioo  ddeellllee  

rriiuunniioonnii  mmeeddiiaannttee  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ssuull  ssiittoo  wweebb  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  

  FFaavvoorriirree  ccoossttaanntteemmeennttee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ddeeii  ddoocceennttii  aall  ffiinnee  ddii  mmiigglliioorraarree  

llaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  ddiiddaattttiiccaa    

  EEsssseerree  pprreesseennttee  ee  vviiggiillaarree  ggllii  aalluunnnnii  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  

  CCrreeaarree  uunn  cclliimmaa  eedduuccaattiivvoo  ppoossiittiivvoo  ddoovvee  ll’’aalluunnnnoo  ee  iill  ssuuoo  bbeenneesssseerree  ssiiaannoo  iill  cceennttrroo  

dd’’iinntteerreessssee,,  ddoovvee  ii  pprriinncciippii  ddeellll’’iinntteeggrraazziioonnee  ee  ddeellll’’iinncclluussiioonnee  ffaavvoorriissccaannoo  llaa  ccrreesscciittaa  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeeggllii  aalluunnnnii  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  ddiiffffeerreennzzee  ee  ddeellllee  iinncclliinnaazziioonnii  iinnddiivviidduuaallii..  
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  PPrreevveenniirree,,  vviiggiillaarree  ee  iinntteerrvveenniirree  iinn  ccaassoo  ddii  eeppiissooddii  ddii  bbuulllliissmmoo,,  vvaannddaalliissmmoo,,  

iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  rreeggoollee  ddii  ccoonnvviivveennzzaa  cciivviillee  

  OOffffrriirree  aaggllii  aalluunnnnii  mmooddeellllii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoorrrreettttoo,,  rriissppeettttoossoo  ddeellllee  

rreeggoollee,,  ddiissppoonniibbiillee  aall  ddiiaallooggoo  eedd  aall  ccoonnffrroonnttoo..  

  RReeaalliizzzzaarree  ccuurrrriiccoollii  ddiisscciipplliinnaarrii  aaddeegguuaattii,,  rriissppoonnddeennttii  aallllaa  pprroopprriiaa  rreeaallttàà  ee  aatttteennttii  aalllloo  

ssvviilluuppppoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ddiisscciipplliinnaarrii,,  cchhiiaavvee  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa  ee  pprroo  ssoocciiaallii,,  sseeccoonnddoo  

ll’’iinnddiirriizzzzoo  mmeettooddoollooggiiccoo  --  ddiiddaattttiiccoo  pprreevviissttoo  nneell  PPiiaannoo  TTrriieennnnaallee  ddeellll’’OOffffeerrttaa  

FFoorrmmaattiivvaa..  

  RReeaalliizzzzaarree  pprrooggeettttii  cchhee  rriissppoonnddaannoo  aaii  bbiissooggnnii  ,,  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeellll’’uutteennzzaa  ee  cchhee  ssii  

aapprraannoo  aall  tteerrrriittoorriioo,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  pprroommuuoovveerree  iill  ddiirriittttoo  aallll’’iissttrruuzziioonnee  ee  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  

ddii  ttuuttttii  ee  ddii  cciiaassccuunnoo..  
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LLoo  SSttuuddeennttee  ssii  iimmppeeggnnaa  aa……  

  

  PPrreennddeerree  ccoosscciieennzzaa  ddeeii  pprroopprrii  ddiirriittttii--ddoovveerrii  rriissppeettttaannddoo  llaa  ssccuuoollaa  iinntteessaa  ccoommee  

iinnssiieemmee  ddii  ppeerrssoonnee,,  aammbbiieennttii  eedd  aattttrreezzzzaattuurree..  

  FFrreeqquueennttaarree  llee  lleezziioonnii  ccoonn  rreeggoollaarriittàà  ee  rriissppeettttaannddoo  ssccrruuppoolloossaammeennttee  ll’’oorraarriioo  

ssccoollaassttiiccoo  ee  sseegguuiirree  llee  ddiirreettttiivvee  ssuull  ccoommppoorrttaammeennttoo  eemmaannaattee  ddaall  DDiirriiggeennttee  

SSccoollaassttiiccoo..  

  EEsssseerree  eedduuccaattoo  ee  rriissppeettttoossoo  ccoonn  ii  ccoommppaaggnnii  ee  ccoonn  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  ssccoollaassttiiccoo  

((ddoocceennttee  ee  nnoonn  ddoocceennttee))  uussaannddoo  lloo  sstteessssoo  rriissppeettttoo,,  aanncchhee  ffoorrmmaallee,,  cchhee  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  

cchhiieeddeerree  ppeerr  ssee  sstteessssoo..  

  GGaarraannttiirree  uunnaa  ccoossttaannttee  aatttteennzziioonnee  dduurraannttee  ll’’aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  iinn  ccllaassssee    ee  rriissppeettttaarree  ii  

tteemmppii  pprrooggrraammmmaattii  ee  ccoonnccoorrddaattii  ccoonn  ii  ddoocceennttii  ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeell  pprroopprriioo  

ccuurrrriiccoolloo  iimmppeeggnnaannddoossii  iinn  mmooddoo  rreessppoonnssaabbiillee  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  rriicchhiieessttii..  

  AAvveerree  sseemmpprree  iill  mmaatteerriiaallee  nneecceessssaarriioo  ppeerr  ll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  eedd  iill  LLiibbrreettttoo  ppeerrssoonnaallee..  

  CCoonnsseerrvvaarree  ccoonn  ccuurraa  iill  lliibbrreettttoo  ppeerrssoonnaallee,,  ii  qquuaaddeerrnnii,,  ii  lliibbrrii  ee  ttuuttttoo  iill  mmaatteerriiaallee  cchhee  

uuttiilliizzzzaannoo  nneellllee  lleezziioonnii..  

  RRiissppeettttaarree  aammbbiieennttii,,  llaabboorraattoorrii,,  aarrrreeddii,,  aattttrreezzzzaattuurree  ee  ooggnnii  aallttrraa  ccoossaa  cchhee  ppeerrmmeettttaa  iill  

mmiigglliioorree  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee..  

  FFrreeqquueennttaarree  eevveennttuuaallii  ccoorrssii  ddii  rreeccuuppeerroo,,  ssee  llaa  ffaammiigglliiaa  hhaa  sscceellttoo  ddii  aavvvvaalleerrsseennee..  

  NNoonn  uuttiilliizzzzaarree  ii  tteelleeffoonniinnii  oo  aallttrrii  ddiissppoossiittiivvii  eelleettttrroonniiccii  nneell  ccoorrssoo  ddeellllee  lleezziioonnii..  

  NNoonn  aavveerree  ccoonn  sséé  ooggggeettttii  oo  mmaatteerriiaallii  ppeerriiccoolloossii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  oo  ll’’iinnccoolluummiittàà  ddeellllee  

ppeerrssoonnee..  

  NNoonn  iinnttrroodduurrrree  nneellllaa  ssccuuoollaa  aallccoolliiccii,,  ssttuuppeeffaacceennttii  oo  aallttrroo  cchhee  ssiiaa  ppeerriiccoolloossoo  ppeerr  llaa  

ssaalluuttee..  

  OOsssseerrvvaarree  ccoonn  ddiilliiggeennzzaa  llee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  eedd  eevviittaarree  ffaallssii  aallllaarrmmii  cchhee  mmeettttaannoo  

iinn  ppeerriiccoolloo  ggllii  aalllliieevvii..  

  NNoonn  ffuummaarree  nneeii  llooccaallii  ssccoollaassttiiccii  ccoommee  pprreevveeddee  llaa  lleeggggee  vviiggeennttee,,  mmaa  ssoolloo  nneeggllii  ssppaazzii  

iinnddiiccaattii  eedd  uuttiilliizzzzaannddoo  aappppoossiittii  ppoorrttaacceenneerree..  

  TTeenneerree  nneellllee  vviissiittee  gguuiiddaattee  ee  nneellllee  vviissiittee  ddii  iissttrruuzziioonnee,,  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  eedduuccaattoo,,  

cciivviillee,,  rriissppeettttoossoo  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ee  ddeeii  lluuoogghhii  ddii  ccuuii  ssii  èè  oossppiittii  eedd  aa  sseegguuiirree  llee  

iinnddiiccaazziioonnii  ddeeggllii  aaccccoommppaaggnnaattoorrii..  

  UUssaarree  uunn  lliinngguuaaggggiioo,,  iinnddoossssaarree  uunn  aabbbbiigglliiaammeennttoo,,  mmaanntteenneerree  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  

ccoonnssoonnoo  aallll’’aammbbiieennttee  eedduuccaattiivvoo  iinn  ccuuii  ssii  vviivvee  ee  ssii  ooppeerraa..  

  OOsssseerrvvaarree  ee  rriissppeettttaarree  llee  rreeggoollee  pprreevviissttee  ddaall  RReeggoollaammeennttoo  ddii  ddiisscciipplliinnaa..  

  IInnffoorrmmaarree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ii  ddoocceennttii  ssuullllee  pprroopprriiee  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo,,  

mmoottiivvaannddoollee  aaddeegguuaattaammeennttee  ..  

  RRiissppeettttaarree  ii  ccoommppaaggnnii  ee  ccrreeaarree  uunn  cclliimmaa  ccoollllaabboorraattiivvoo  ee  sseerreennoo..  

  AAvveerree  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  aaddeegguuaattoo  ppeerr  llaa  pprroopprriiaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  qquueellllaa  aallttrruuii,,  ssiiaa  iinn  

ssiittuuaazziioonnii  qquuoottiiddiiaannee  cchhee  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ddii  eemmeerrggeennzzaa  oo  ppeerriiccoolloo..  

  NNoonn  uussaarree  iill  cceelllluullaarree  aa  ssccuuoollaa,,  aa  mmeennoo  ddii  nnoonn  aavveerree  rriicceevvuuttoo  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  eedd  

eesspplliicciittaa  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ddoocceennttee  iinn  sseerrvviizziioo  
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LLaa  FFaammiigglliiaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa……  

  

  PPrreennddeerree  vviissiioonnee  ddeell  PPOOFF,,  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  ddii  IIssttiittuuttoo  ee  ddii  DDiisscciipplliinnaa..  

  VVaalloorriizzzzaarree  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ,,iinnssttaauurraannddoo  uunn  ppoossiittiivvoo  cclliimmaa  ddii  ddiiaallooggoo  ,,  nneell  

rriissppeettttoo  ddeellllee  sscceellttee  eedduuccaattiivvee  ee  ddiiddaattttiicchhee  ccoonnddiivviissee,,  oollttrree  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  ddii  

rreecciipprrooccaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ii  ddoocceennttii;;  

  RRiissppeettttaarree  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ,,  ffaavvoorreennddoo  uunn’’aassssiidduuaa  ffrreeqquueennzzaa  ddeeii  pprroopprrii  ffiiggllii  

aallllee  lleezziioonnii,,  ppaarrtteecciippaannddoo  aattttiivvaammeennttee  aaggllii  oorrggaanniissmmii  ccoolllleeggiiaallii  ee  ccoonnttrroollllaannddoo  

qquuoottiiddiiaannaammeennttee  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  pprroovveenniieennttii  ddaallllaa  ssccuuoollaa  aanncchhee  mmeeddiiaannttee  

ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeell  ssiittoo  wweebb..  

  FFaarr  ccoommpprreennddeerree  aaii  ffiiggllii  iill  rruuoolloo  eedduuccaattiivvoo  ee  ffoorrmmaattiivvoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ee  llaa  ssuuaa  ffuunnzziioonnee  

ddii  pprreeppaarraarree  aadd  uunn  ffuuttuurroo  mmiigglliioorree..  

  SSeegguuiirree  ll’’aannddaammeennttoo  ssccoollaassttiiccoo  ddeeii  ffiiggllii  ccoonnttrroollllaannddoo  iill  lliibbrreettttoo  ppeerrssoonnaallee  mmaa  aanncchhee  

aattttrraavveerrssoo  ccoommuunniiccaazziioonnii  oonn  lliinnee  ee  ssttaabbiilleennddoo  ccoonnttaattttii  rreeggoollaarrii  ee  ccoorrrreettttii  ccoonn  ii  ddoocceennttii  

ee  ccoonn  llaa  ssccuuoollaa..  

  CCoollllaabboorraarree  ccoonn  llaa  ssccuuoollaa  aall  ffiinnee  ddii  ccooooppeerraarree  ppeerr  pprroommuuoovveerree  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  

eedduuccaattiivvaa  ee  ccuullttuurraallee  ddeelllloo  ssttuuddeennttee..  

  IInnffoorrmmaarrssii  rreeggoollaarrmmeennttee  ssuuggllii  iimmppeeggnnii,,  llee  ssccaaddeennzzee,,  llee  rriiuunniioonnii  ee  llee  iinniizziiaattiivvee  

ssccoollaassttiicchhee  aanncchhee  mmeeddiiaannttee  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeell  ssiittoo  wweebb  ddeellll’’IIssttiittuuttoo..  

  VVeerriiffiiccaarree  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  ee  ddeelllloo  ssttuuddiioo  aasssseeggnnaattii  ppeerr  ccaassaa..  

  PPeerrmmeetttteerree  aasssseennzzee  ssoolloo  ppeerr  mmoottiivvii  vvaalliiddii,,  eessiiggeerree  ddaaii  ffiiggllii  iill  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oorraarrii  

ssccoollaassttiiccii  ee  ggiiuussttiiffiiccaarree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  llee  aasssseennzzee  iill  ggiioorrnnoo  ddeell  rriieennttrroo..  

  AAssssiiccuurraarree  llaa  ffrreeqquueennzzaa  aaii  ccoorrssii  ddii  rreeccuuppeerroo,,  ssee  iinntteennddoonnoo  aavvvvaalleerrsseennee..  

  SSeegguuiirree  llee  mmooddaalliittàà  ssttaabbiilliittee  nneell  RReeggoollaammeennttoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ppeerr  llaa  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  

ddeellllee  aasssseennzzee,,  ddeeii  rriittaarrddii,,  ddeellllee  eevveennttuuaallii  eennttrraattee  iinn  rriittaarrddoo  ee  ddeellllee  uusscciittee  aannttiicciippaattee..  

  RRiissppeettttaarree  iill  rruuoolloo  ddeeii  ddoocceennttii  sseennzzaa  iinntteerrffeerriirree  nneellllee  lloorroo  sscceellttee  mmeettooddoollooggiicchhee  ee  

ddiiddaattttiicchhee..  

  EEssiiggeerree  ddaall  ffiigglliioo  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  ccoorrrreettttoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ccoommppaaggnnii  ee  ddeell  

ppeerrssoonnaallee  ddeellllaa  ssccuuoollaa..  

  IInnvviittaarree  iill  pprroopprriioo  ffiigglliioo  aa  nnoonn  ffaarree  uussoo  ddii  cceelllluullaarrii  iinn  ccllaassssee  oo  ddii  aallttrrii  ddiissppoossiittiivvii  

eelleettttrroonniiccii  oo  aauuddiioovviissiivvii..  

  IInntteerrvveenniirree  iinn  eevveennttuuaallii  pprroocceeddiimmeennttii  ddiisscciipplliinnaarrii  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ffiiggllii..  

  PPrreennddeerree  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  ddoocceennttee  CCoooorrddiinnaattoorree  ddii  ccllaassssee  oo  ccoonn  iill  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  

ccoonn  qquuaalloorraa  iill  ffiigglliioo  mmaanniiffeessttii  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ddiissaaggiioo,,  mmaannccaannzzee,,  iinnccoommpprreennssiioonnii,,  

ccoommppoorrttaammeennttii  ssccoorrrreettttii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ccoommppaaggnnii  oo  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii..  

  SSeeggnnaallaarree  aall  ddoocceennttee  CCoooorrddiinnaattoorree  ddii  ccllaassssee  oo  aall  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  llee  ssiittuuaazziioonnii  

pprroobblleemmaattiicchhee  cchhee  ppoossssoonnoo  aavveerree  rriippeerrccuussssiioonnii  nneellll’’aannddaammeennttoo  ssccoollaassttiiccoo  ddeelllloo  

ssttuuddeennttee..  

  RRiimmbboorrssaarree  eevveennttuuaallii  ddaannnnii  aaggllii  aarrrreeddii,,  aaii  llaabboorraattoorrii,,  aallllee  ssttrruuttttuurree,,  aallllee  aattttrreezzzzaattuurree,,  

aaii  sseerrvviizzii,,  pprroovvooccaattii  ddaa  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  ddoolloossoo  ddeell  ffiigglliioo..  

  TTrraassmmeetttteerree  aaii  pprroopprrii  ffiiggllii  iill  pprriinncciippiioo  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  èè  ddii  ffoonnddaammeennttaallee  iimmppoorrttaannzzaa  ppeerr  

llaa  lloorroo  ccrreesscciittaa,,  ffaacceennddoo  iinn  mmooddoo  cchhee  ggllii  sstteessssii  mmaanntteennggaannoo  uunn  ccoommppoorrttaammeennttoo  
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ddiiggnniittoossoo  ee  rreessppoonnssaabbiillee  nneell  ccoonntteessttoo  ssccoollaassttiiccoo,,  iinn  ooggnnii  ssiittuuaazziioonnee,,  ffoorrmmaallee  ee  

iinnffoorrmmaallee  

  SSeeggnnaallaarree  ssiittuuaazziioonnii  ccrriittiicchhee,,  ffeennoommeennii  ddii  bbuulllliissmmoo  ee  ccyybbeerrbbuulllliissmmoo,,  ddii  vvaannddaalliissmmoo  ee  

ddii  iinnoosssseerrvvaannzzaa  ddeellllee  rreeggoollee  ddii  ccoonnvviivveennzzaa  cciivviillee..  

  RRiissppoonnddeerree  ee  rriissaarrcciirree  llaa  ssccuuoollaa  ddeeggllii  eevveennttuuaallii  ddaannnnii  aarrrreeccaattii  aa  ccoossee  ee//oo  ppeerrssoonnee,,  

ddeerriivvaannttii  ddaa  ccoommppoorrttaammeennttii  iinnaaddeegguuaattii  ddeeii  pprroopprrii  ffiiggllii..  

  PPaarrtteecciippaarree  aattttiivvaammeennttee  aallllee  aazziioonnii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee//iinnffoorrmmaazziioonnee,,  iissttiittuuiittee  ddaallllaa  ssccuuoollaa,,  

ssuuii  ccoommppoorrttaammeennttii  ssiinnttoommaattiiccii  ddeell  bbuulllliissmmoo  ee  ddeell  ccyybbeerrbbuulllliissmmoo;;  

  VViiggiillaarree  ssuullll’’uussoo  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aaii  

tteemmppii,,  aallllee  mmooddaalliittàà,,  aaggllii  aatttteeggggiiaammeennttii  ccoonnsseegguueennttii,,  vviiggiillaannddoo  ssuuii  ccoommppoorrttaammeennttii  

ddeeii  pprroopprrii  ffiiggllii;;  

  CCoonnoosscceerree  llee  ssaannzziioonnii  pprreevviissttee  ddaall  rreeggoollaammeennttoo  ddii  ddiisscciipplliinnaa  ddeellll’’iissttiittuuttoo  aanncchhee  nneeii  

ccaassii  ddii  bbuulllliissmmoo,,  ccyybbeerrbbuulllliissmmoo  ee  nnaavviiggaazziioonnee  oonn--lliinnee  aa  rriisscchhiioo..  


