
PPrrooggeettttoo  FFaahhrreennhheeiitt  445511  
CCoonncclluussiioonnee  ddeellllaa  XXIIVV^̂  EEddiizziioonnee  --  22000077  

  
IInnddiivviidduuaattoo  ccoommee  EEvveennttoo  EEsseemmppllaarree  rreeggiioonnaallee  nneellll’’aammbbiittoo  

ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  nnaazziioonnaallee  ““LLAA  SSCCUUOOLLAA  SSIIAAMMOO  NNOOII””,,  
iinnddeettttaa  ddaall  MM..  PP..  II..  

  
  

IIll  PPrrooggeettttoo  ““FFaahhrreennhheeiitt  445511””,,  pprroommoossssoo  ee  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaall  
LLiicceeoo  SScciieennttiiffiiccoo  SSttaattaallee  ““EE..  FFeerrmmii””  ddii  BBoollooggnnaa  ee  ccoooorrddiinnaattoo  ddaallllaa  
ddiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccaa  ddeell  LLiicceeoo,,  PPrrooff..ssssaa  EEllvviiaannaa  AAmmaattii  cchhee  nnee  èè  
ssttaattaa  ll’’iiddeeaattrriiccee  nneell  lloonnttaannoo  11999922,,    èè  ssttaattoo  iinnddiivviidduuaattoo  ddaallll’’UUSSRR  
EE//RR,,  ttrraa  ii  nnuummeerroossii  pprrooggeettttii  rreeggiioonnaallii  ddii  pprreeggiioo  ee  rriilliieevvoo  ddiiddaattttiiccoo,,  
ccoommee  pprrooggeettttoo  eesseemmppllaarree  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  sseettttiimmaannaa  ddeeddiiccaattaa  
aallll’’iinniizziiaattiivvaa    nnaazziioonnaallee  ddeell  MM..PP..II  ““LLAA  SSCCUUOOLLAA  SSIIAAMMOO  NNOOII””..  
IIll  pprrooggeettttoo  ““FFaahhrreennhheeiitt  445511””,,  iinnffaattttii,,  nneellllaa  ssuuaa  dduurraattaa  ppiiùù  cchhee  
ddeecceennnnaallee,,  nneellllaa  iiddeeaa  iinnnnoovvaattiivvaa  ee  ccooiinnvvoollggeennttee  cchhee  nnee  èè  aallllaa  bbaassee,,  
nneellllaa  eeffffiiccaacciiaa  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ee  ddiiffffuussiioonnee  ddeellllaa  sstteessssaa  èè  
ssttaattoo  rriitteennuuttoo  rraapppprreesseennttaattiivvoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  iinniizziiaattiivvaa  ddiiddaattttiiccaa  
ee  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  rreettee  iinntteerriissttiittuuzziioonnaallee  ddii  rriissoorrssee  tteerrrriittoorriiaallii  
ppeerr  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  oobbiieettttiivvii  pprriioorriittaarrii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  
ppeerrssoonnaa,,  qquuaallii  llee  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  lleettttuurraa  ee  ddeellllaa  ssccrriittttuurraa  ee  
ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  
ddooccuummeennttaazziioonnee..    

II  PPuunnttii  ddii  ffoorrzzaa  ddeell  pprrooggeettttoo  ssoonnoo  rriiccoonndduucciibbiillii  aadd  aallccuunnii  
eelleemmeennttii::  
  --  aavveerree  ccrreeaattoo  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  aaddeessiioonnee  cchhee  ccoonnsseennttee  ppooii  llaa  
vviissiibbiilliittàà  ddeellllee  ppaarrtteecciippaazziioonnii  ee  llaa  ppeerrmmaanneennzzaa  ddeellllee  sstteessssee  iinn  uunn  
aarrcchhiivviioo  iinnffoorrmmaattiizzzzaattoo  sseemmpprree  ccoonnssuullttaabbiillee..  
--  aavveerree  mmeessssoo  iinn  ssiinneerrggiiaa,,  aattttrraavveerrssoo  llee  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee,,  aattttiivviittàà  
nnoorrmmaallmmeennttee  pprraattiiccaattee  iinn  ttuuttttee    llaa  ssccuuoollee  ((llaa  lleettttuurraa  ddii  lliibbrrii,,  llaa  
ssccrriittttuurraa  ddii  rreecceennssiioonnii)),,  ll’’aattttiivviittàà  ppiiùù  ssppeecciiaalliizzzzaattaa,,  mmaa  sseemmpprree  ddii      
sseettttoorrii  ssccoollaassttiiccii  ((eesseerrcciittaazziioonnii  ddii  iinnffoorrmmaattiiccaa  ddii  ccllaassssii  ddii  IIssttiittuuttii  
tteeccnniiccii  cchhee  hhaannnnoo  ccrreeaattoo  ee  mmiigglliioorraattoo  nneeggllii  aannnnii  iill  ssiittoo,,  iill  mmoottoorree  
ddii  rriicceerrccaa  ddeellllee  rreecceennssiioonnii,,  ttuuttttoo  iill  sseettttoorree  iinnffoorrmmaattiiccoo  ddeell  
pprrooggeettttoo)),,  llaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddii  ddoocceennttii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccoommppeetteennttii  
ee  aappppaassssiioonnaattii  dd’’iinnffoorrmmaattiiccaa  ee  qquueellllaa  ddii  ddoocceennttii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  
ccoommppeetteennttii  ee  aappppaassssiioonnaattii  ddii  lleettttuurraa  
--  aavveerree  ccooiinnvvoollttoo  nneelllloo  sstteessssoo  pprrooggeettttoo,,  ccoonn  ll’’aappppoorrttoo  ddii  rriissoorrssee  
nnoonn  mmoollttoo  rriilleevvaannttii  ppeerr  ooggnnuunnoo  ddii  eessssii,,  nnuummeerroossii  eennttii,,  aaggeennzziiee,,  
oorrggaanniissmmii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii,,  ssttiimmoollaannddoo  llaa  lloorroo  ppaarrtteecciippaazziioonnee  iinn  
uunnaa  rreettee  ddii  iissttiittuuzziioonnii  ffiinnaalliizzzzaattaa  aall  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddii  uunnaa  vvaassttaa  
uutteennzzaa  ssccoollaassttiiccaa  ppeerr  uunn’’aattttiivviittàà  ccuullttuurraallee,,  ccoonnddiivviissaa  ee  ddii  aammppiiaa  
vviissiibbiilliittàà  
--  aavveerree,,  aattttrraavveerrssoo  iill  ccoonnccoorrssoo  ee  ccoonn  iill  ssiittoo  ssppeecciiffiiccoo,,  ddaattoo  vviissiibbiilliittàà  
nnoonn  eeppiissooddiiccaa  aallll’’iinntteerreessssee  ee  aallll’’aattttiivviittàà  ddii  pprroommoozziioonnee  ppeerr  llaa  
lleettttuurraa  ee  llaa  ssccrriittttuurraa  ddiiffffuussee  nneellll’’aammbbiittoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ccrreeaannddoo  uunn  
ooccccaassiioonnee  rriiccoorrrreennttee    ddii  ssttiimmoolloo  aallllaa  lleettttuurraa  ee  ssccrriittttuurraa  pprreessssoo  ggllii  
aalllliieevvii..  
--  aavveerree  ccrreeaattoo  uunn  ccoolllleeggaammeennttoo  ttrraa  llaa  lleettttuurraa  ee  llaa  ssccrriittttuurraa  iinn  aammbbiittoo  
ssccoollaassttiiccoo  ee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  iinntteerrnneett,,  ssiiaa  iinn  aammbbiittoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ssiiaa  iinn  



aammbbiittoo  iinnddiivviidduuaallee,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  sseemmpprree  ppoossssiibbiillee  
ddeellll’’aarrcchhiivviioo  iinnffoorrmmaattiizzzzaattoo  pprreesseennttee  nneell  ssiittoo  ssppeecciiffiiccoo..  
  

IIll  pprrooggeettttoo,,  ppeerr  llee  ppeeccuulliiaarriittàà  ssoopprraa  ddeessccrriittttee,,  èè  ssttaattoo  iinnsseerriittoo  
ttrraa  ““ii  BBuuoonnii  EEsseemmppii””,,  nneell  ssiittoo  ssppeecciiffiiccoo  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..    
  
LLaa    XXIIVV^̂  EEddiizziioonnee  ––  22000077  ddeell  PPrrooggeettttoo  FFaahhrreennhheeiitt    445511  ssii  èè  
ccoonncclluussaa  ccoonn  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  9900  rreecceennssiioonnii  pprreemmiiaattee,,  iinnddiivviidduuaattee  
ttrraa  cciirrccaa  22000000  rreecceennssiioonnii  ppeerrvveennuuttee  ddaallllee  ssccuuoollee  cchhee  hhaannnnoo  aaddeerriittoo  
aall  pprrooggeettttoo..    
II  pprreemmiiaattii,,  aaccccoommppaaggnnaattii  aanncchhee  ddaa  iinntteerree  ssccoollaarreesscchhee,,  iinn  uunn  cclliimmaa  
aatttteennttoo  mmaa  ffeessttoossoo,,    ssoonnoo  ttuuttttii  iinntteerrvveennuuttii  aanncchhee  ddaa  vvaarriiee  cciittttàà  ddii  
aallttrree  rreeggiioonnii::  ddaa  TToorriinnoo,,  RRoommaa,,  UUddiinnee,,  PPoorrddeennoonnee,,  VViicceennzzaa,,  eettcc    
HHaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  aanncchhee  ssccuuoollee  aallbbaanneessii,,  cchhee  hhaannnnoo  rriittiirraattoo  ii  
pprreemmii  ttrraammiittee  uunnaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  llooccaallee..  
LLaa  pprreemmiiaazziioonnee  èè  aavvvveennuuttaa  iill  2233  mmaaggggiioo  22000077,,  pprreessssoo  llaa  CCaappppeellllaa    
FFaarrnneessee,,  PPaallaazzzzoo  ddeell  CCoommuunnee  iinn  PPiiaazzzzaa  MMaaggggiioorree,,  66  --  BBoollooggnnaa,,  
ccoonn  iill  sseegguueennttee  pprrooggrraammmmaa::  
oorree  1155,,  pprreemmiiaazziioonnee  ccllaassssii  11^̂,,  22^̂,,  33^̂  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa,,    
oorree  1155,,  4455,,  ccllaassssii  44^̂  ee  55^̂  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa..  
oorree    1166,,  3300,,  ccllaassssii  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  II°°  GGrraaddoo    ee  IIII°°  GGrraaddoo..  
HHaannnnoo  ssoottttoolliinneeaattoo  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ccoonncclluussiivvaa  
llaa  pprreesseennzzaa  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeggllii  EEnnttii  eedd  oorrggaanniissmmii  ssoosstteenniittoorrii,,  
ttrraa  ccuuii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  iill  DDiirreettttoorree  ddeellll’’UUffffiicciioo  SSccoollaassttiiccoo  
RReeggiioonnaallee  ddeellllaa  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa,,  DDootttt..  CCaattaallaannoo  ee  iill  DDiirriiggeennttee  
ddeellll’’UUffffiicciioo  SSccoollaassttiiccoo  PPrroovviinncciiaallee,,  ddootttt..PPaaoolloo  MMaarrcchheesseellllii  cchhee  
hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  aa  ttuuttttaa  llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee....    
GGllii  aauuttoorrii  ddeellllee    rreecceennssiioonnii  pprreemmiiaattee  hhaannnnoo  rriicceevvuuttoo  iill  pprreemmiioo  ddii  
uunn  BBuuoonnoo--lliibbrroo  iinnddiivviidduuaallee  ddeell  vvaalloorree  ddii  3355  €€  ((5500€€  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  
ssuuppeerriioorree)),,  uunn  ddiizziioonnaarriioo  ccaarrttaacceeoo  dd’’iinngglleessee  oo  uunn  ddiizziioonnaarriioo  
mmuullttiimmeeddiiaallee  dd’’iittaalliiaannoo  ddii  aannaallooggoo  vvaalloorree  ((ffoorrnniittoo  ddaa  uunnaa    aaggeennzziiaa  
UUTTEETT  ––  GGaarrzzaannttii  ddii  BBoollooggnnaa)),,  uunn  aatttteessttaattoo  eedd  uunn  ppiiccccoolloo  rriiccoorrddoo  
ddeellllaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  ((llooccaannddiinnaa  ee  ttaappppeettiinnoo  mmoouussee  ccoonn  iill  llooggoo  ddeell  
pprrooggeettttoo))..  
II  pprreemmii,,  qquuaassii  ttuuttttii  rriittiirraattii  ssuubbiittoo  ddooppoo  llaa  pprreemmiiaazziioonnee,,  ssoonnoo  ssttaattii  
ssppeessii  pprreessssoo  llaa  LLiibbrreerriiaa  GGiiaannnniinnoo  SSttooppppaannii,,  aa  PPaallaazzzzoo  RRee  EEnnzzoo,,  
BBoollooggnnaa,,  cchhee  ddaa  aannnnii  ssoossttiieennee  iill  pprrooggeettttoo  ccoonn  llaa  ccoonnssuulleennzzaa  ddii  
eessppeerrttee  ppeeddaaggooggiissttee..  

AAnncchhee  qquueesstt''aannnnoo  ll''iinniizziiaattiivvaa  hhaa  rriissccoossssoo  nnootteevvoollee  ssuucccceessssoo  ddii  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ssccuuoollee  ddii  ooggnnii  oorrddiinnee  ee  ggrraaddoo  ccoonn  llaa  
pprroocceedduurraa  ddii  iinnvviioo  OONN  LLIINNEE,,  ttoottaallmmeennttee  iinnffoorrmmaattiizzzzaattaa  ppeerr  
ll''aarrcchhiivviiaazziioonnee  aauuttoommaattiiccaa  ddeellllee  rreecceennssiioonnii,,  ccoonnssuullttaabbiillii    aall  ssiittoo  ddeell  
""PPrrooggeettttoo  FFaahhrreennhheeiitt  445511"",,  aallll''iinnddiirriizzzzoo::  hhttttpp::////  
ffaahhrreennhheeiitt..ssccuuoollee..bboo..iitt  
  LLee  22000000  rreecceennssiioonnii  iinnvviiaattee  ccoossttiittuuiissccoonnoo,,  iinnssiieemmee  aallllee  mmiigglliiaaiiaa  
iinnvviiaattee  nneeggllii  aannnnii  pprreecceeddeennttii,,  uunnaa  bbaannccaa  ddaattii  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  rriilliieevvoo  
ppeerr  llaa  ssuuaa  vvaarriieettàà  ee  llaa  ssuuaa  aammppiieezzzzaa  ((cciirrccaa  1166..000000  rreecceennssiioonnii)),,  
ooppppoorrttuunnaammeennttee  uuttiilliizzzzaabbiillee  nneellll''aammbbiittoo  ddeellllaa  ddiiddaattttiiccaa  ppeerr  llaa  
pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  lleettttuurraa  ee  ddeellllaa  ssccrriittttuurraa,,  ccoossttiittuueennddoo  ddii  ffaattttoo  uunn  
aarrcchhiivviioo  ddii  iinnvviittii  aallllaa  lleettttuurraa,,  ssccrriittttoo  ddaaii  rraaggaazzzzii  ppeerr  ii  rraaggaazzzzii..    



LL’’UUSSRR  EE//RR  eesspprriimmee  ppiieennoo  aapppprreezzzzaammeennttoo  ppeerr  ll''aaddeessiioonnee  ddii  
nnuummeerroossee  ssccuuoollee  ddaa  ooggnnii  ppaarrttee  dd’’IIttaalliiaa  aallll''iinniizziiaattiivvaa  ee,,  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  aallllee    ssccuuoollee  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  BBoollooggnnaa  ee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  
EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa,,  ddeessttiinnaattaarrii  nnaattuurraallii  ddeell  pprrooggeettttoo..  TTaallee  mmaassssiicccciiaa  
aaddeessiioonnee,,  ccoossttaannttee  nneeggllii  aannnnii,,  èè  sseeggnnoo  ddii  sseennssiibbiilliittàà  ee  ddii    ssppeecciiffiiccaa  
aatttteennzziioonnee  ppeerr  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  lleettttuurraa,,  ddii  ssccrriittttuurraa  ee  
ddii  uuttiilliizzzzoo  ddeellll''iinnffoorrmmaattiiccaa  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  
aattttiivviittàà  ccoossìì  iimmppoorrttaannttii  ee  iinnssoossttiittuuiibbiillii  nneellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerrssoonnaallee  
ddeeggllii  aalllliieevvii  

SSii  ccoogglliiee  ll’’ooccccaassiioonnee  ppeerr  rriinnggrraazziiaarree  IIll  LLiicceeoo  sscciieennttiiffiiccoo  
SSttaattaallee  ““EE..  FFeerrmmii””  ddii  BBoollooggnnaa,,  llaa  ddiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccaa  EEllvviiaannaa  
AAmmaattii,,  cchhee  ccoooorrddiinnaa  ll’’iinniizziiaattiivvaa,,  ttuuttttii  ggllii  EEnnttii  ee  OOrrggaanniissmmii  cchhee  
hhaannnnoo  ssuuppppoorrttaattoo  ffiinnaannzziiaarriiaammeennttee  iill  pprrooggeettttoo,,  ccoommee  ssoottttoo  iinnddiiccaattii::  
PPrroovviinncciiaa  ddii  BBoollooggnnaa  --  AAsssseessssoorraattoo  aallllaa  CCuullttuurraa,,  CCoommuunnee  ddii  
BBoollooggnnaa  --  AAsssseessssoorraattoo  IIssttrruuzziioonnee  --  QQuuaarrttiieerree  SSaavveennaa,,  BBiibblliiootteeccaa  
CCoommuunnaallee  ““NNaattaalliiaa  GGiinnzzbbuurrgg””,,  BBaannccaa  PPooppoollaarree  ddeellll’’EEmmiilliiaa  --  
DDiirreezziioonnee  AArreeaa  BBoollooggnnaa,,  UUtteett  --  GGaarrzzaannttii  EEddiizziioonnii  --  AAggeennzziiaa  ddii  
VViiaa  SS..  VViittaallee,,  BBoollooggnnaa,,  LLiibbrreerriiaa  GGiiaannnniinnoo  SSttooppppaannii  ddii  BBoollooggnnaa))  ee,,  
nneellllee  ppeerrssoonnee  ddeeii  ddiirriiggeennttii  ssccoollaassttiiccii  ee  ddeeii  ddoocceennttii,,  llee  ssccuuoollee  cchhee  
hhaannnnoo  ccoonnttrriibbuuiittoo  aall  ssuucccceessssoo  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa  ccoonn  llaa  lloorroo  mmaassssiicccciiaa  
ee  qquuaalliiffiiccaattaa  aaddeessiioonnee..  SSii  sseeggnnaallaannoo  iinnoollttrree    llee  aallttrree  ssccuuoollee  cchhee,,  iinn  
rreettee,,  hhaannnnoo  ffoorrnniittoo  iinnddiissppeennssaabbiillee  ee  ffaattttiivvoo  ssuuppppoorrttoo::  ppeerr  llaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ssiittoo  ssppeecciiffiiccoo  ee  ddeellllaa  ccoommppoonneennttee  iinnffoorrmmaattiiccaa,,  
ll’’IITTIISS  BBeelllluuzzzzii    ddii  BBoollooggnnaa  ee,,    ppeerr  llaa  ccoommmmiissssiioonnee  ddii  lleettttuurraa  ee  
sseelleezziioonnee  ddeellllee  rreecceennssiioonnii,,  ccoommppoossttaa  ddaa  aappppaassssiioonnaattii  ddoocceennttii,,  
LLiicceeoo  SScciieennttiiffiiccoo  ““EE..  FFeerrmmii””  ee  IITTCC  ""PPiieerr  CCrreesscceennzzii--PPaacciinnoottttii""  ddii  
BBoollooggnnaa,,  IITTCC  ""SSaallvveemmiinnii  ddii  CCaassaalleecccchhiioo  ddii  RReennoo,,  SSccuuoollee  
EElleemmeennttaarrii  ""CCeessaannaa"",,““SSaannzziioo””  ee  ““DDee  AAmmiicciiss””,,  ddii  BBoollooggnnaa,,  SSccuuoollaa  
EElleemmeennttaarree  ““II..  CCaallvviinnoo””  ddii  TTrreebbbboo  ddii  RReennoo  ee,,  ppeerr  llaa  ccoonnssuulleennzzaa  
aallllee  ssccuuoollee  ee  iill  rraaccccoorrddoo  tteeccnniiccoo--oorrggaanniizzzzaattiivvoo,,  iill  GGrruuppppoo  TTeeccnniiccoo  
PPrroovviinncciiaallee  ddeell  PPrrooggeettttoo  MMaarrccoonnii  --  UU..SS..PP....  ddii  BBoollooggnnaa  
UUnnaa  ppaarrttiiccoollaarree  mmeennzziioonnee  aallll’’aappppoorrttoo  ddii  ddoocceennttii  iinn  qquuiieesscceennzzaa  aallllaa  
CCoommmmiissssiioonnee  lleettttuurraa,,  ddii  vvaarrii  oorrddiinnii  ddii  ssccuuoollaa,,  sseeggnnoo  ddeellllaa  lloorroo  
ttuuttttoorraa  vviivvaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  vviittaa  ssccoollaassttiiccaa  ccuuii  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  
ddaarree  iill  lloorroo  qquuaalliiffiiccaattoo  ccoonnttrriibbuuttoo  pprrooffeessssiioonnaallee..  

  
3311  mmaaggggiioo  22000077  
  

  


