




AAPPPPRROOCCCCIIOO    OOLLIISSTTIICCOO  PPEERR  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  IINNTTEEGGRRAALLEE  EEDD    IINNTTEEGGRRAATTAA  

DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA  ((FFaasscciiaa  OO  --  1188))  ((((BBrreevveettttoo::  MM..  MMaassssaaii..  ((22001144))..  220000990000115588))  

PPrrooggeettttoo  ppeerr  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn’’eeqquuiippee  ddii  ooppeerraattoorrii  ssuu  bbaassee  pprroovviinncciiaallee  ppeerr  ii  ddiivveerrssii  oorrddiinnii    

ee  ggrraaddii  ddii  ssccuuoollee..  

  

NNeell  qquuaaddrroo  ddeellllaa  rriifflleessssiioonnee  ddeeii  ppoossssiibbiillii  iinntteerrvveennttii  ssuull  tteemmaa  ddeellllee  eemmeerrggeennzzee  iinn  aammbbiittoo  eedduuccaattiivvoo--

ffoorrmmaattiivvoo,,  ssoocciiaallee  ee,,  ppiiùù  iinn  ggeenneerraallee,,  ddii  uunnaa  ppiiùù  aammppiiaa  rriifflleessssiioonnee  ssuu  qquueellllee  ssiittuuaazziioonnii  cchhee  ssoonnoo  

aallll’’oorriiggiinnee  ddii  ffoorrttii  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ddiissaaggiioo  ee  ddii  mmaarrggiinnaalliizzzzaazziioonnee,,  llaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeellll’’ooppeerraattoorree  aa  

ccoogglliieerree  eedd  iinntteerrpprreettaarree  ooggnnii  eelleemmeennttoo  ssiinnttoommaattiiccoo  cchhee  nnee  ppoossssaa  ccoonnsseennttiirree  uunnaa  tteemmppeessttiivvaa  

iinnddiivviidduuaazziioonnee  aassssuummee  uunn’’iimmppoorrttaannzzaa  cceennttrraallee..    

LL’’aattttiivviittàà  ggrraaffiiccaa,,  nnoonnoossttaannttee  ooggggii  llaa  ppeennnnaa  ssiiaa  ssttaattaa  ssoossttiittuuiittaa  llaarrggaammeennttee  ddaallll’’uussoo  ddeell  ccoommppuutteerr,,  

rreessttaa  uunn  iimmppoorrttaannttee  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  uunnaa  vviissiioonnee  iinntteeggrraattaa  ee  ddiinnaammiiccaa  ddeellll’’eesssseerree  uummaannoo,,  iinn  ccuuii  

eenneerrggiiaa,,  ppssiicchhee,,  eemmoottiivviittàà,,  aaffffeettttiivviittàà,,  vvoolliizziioonnee  ee  aassppeettttii  iinntteelllleettttiivvii  ssoonnoo  iinn  rreecciipprrooccaa  iinntteerraazziioonnee..  

IInn  qquueessttoo  qquuaaddrroo,,  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  ccoommppeetteennzzaa  cchhee  ccoonnsseennttaa  ddii  ccoogglliieerree  nneellllaa  ssuuaa  

ppiieennaa  vvaalleennzzaa  ee  rriilleevvaannzzaa  iill  sseeggnnoo  ggrraaffiiccoo  pprrooddoottttoo  ppuuòò  rriissuullttaarree  uunn  uuttiilliissssiimmoo  ssttrruummeennttoo  iinn  ppiiùù  ppeerr  

ggaarraannttiirree  iinn  mmaanniieerraa  tteemmppeessttiivvaa  ll’’aavvvviioo  ddii  uunn  ppeerrccoorrssoo  mmiirraattoo  ddaa  ppaarrttee  ddii  pprrooffeessssiioonniissttii  ccoommppeetteennttii,,  

sseegguueennddoo  llee  ppiiùù  rreecceennttii  eevvoolluuzziioonnii  ddeellllaa  ppeeddaaggooggiiaa  ssppeecciiaallee..  IInnffaattttii,,  ll’’aatttteennzziioonnee  aall  sseeggnnoo  ggrraaffiiccoo,,  ee  

iill  ppoosssseessssoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  uuttiillii  aa  ffoorrnniirrnnee  uunnaa  ccoonnssaappeevvoollee  iinntteerrpprreettaazziioonnee,,  rriissuullttaannoo  cceerrttaammeennttee  

pprreezziioossii  nnoonn  ssoolloo  nneellllaa  tteemmppeessttiivvaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  ppoossssiibbiillii  ffoorrmmee  ddii  ddiissaaggiioo  lleeggaattee  aallllaa  pprreesseennzzaa  

ddii  ddiissttuurrbbii  nneellll’’aapppprreennddiimmeennttoo  mmaa  aanncchhee  ppeerr  ccoossttrruuiirree  ddeeii  ppeerrccoorrssii  cchhee,,  nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ddeell  ddiissttuurrbboo  

ddiissggrraaffiiccoo,,  mmaa  nnoonn  ssoolloo,,  ppoossssoonnoo  mmoossttrraarrssii  uunn  vvaalliiddoo  aaiiuuttoo  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ee//oo  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  

pprrooggrraammmmii  ddii  rreeccuuppeerroo  ee  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  ssttiillii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo..    



LLaa  rriilleevvaannzzaa  ddeell  ppoosssseessssoo  ddii  ccoonnoosscceennzzee  ssppeecciiffiicchhee  cchhee  ccoonnsseennttaannoo  uunnaa  ccoorrrreettttaa  iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeell  

sseeggnnoo  ggrraaffiiccoo  ee  ddeeii  sseeggnnaallii  cchhee  ddaa  eessssoo  pprroovveennggoonnoo  èè  ddii  iimmmmeeddiiaattaa  eevviiddeennzzaa  ssee  ssii  ccoonnssiiddeerraa  cchhee,,  

ccoommee  eemmeerrggee  ddaaggllii  ssttuuddii  ppiiùù  rreecceennttii,,  ““llaa  ggrraaffoollooggiiaa  èè  llaa  sscciieennzzaa  ssppeerriimmeennttaallee  cchhee,,  ddaallllaa  

eesspprreessssiioonnee  ggrraaffiiccaa  nnaattuurraallee  ddeelllloo  ssccrriivveennttee,,  nnee  rriivveellaa  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  ppssiiccooffiissiiccaa  ccoonn  llee  ccoommppoonneennttii  

iinntteelllleettttiivvee,,  tteennddeennzzee  tteemmppeerraammeennttaallii,,  aattttiittuuddiinnii  pprrooffeessssiioonnaallii,,  ccoossttiittuuzziioonnee  ssoommaattiiccaa,,  

pprreeddiissppoossiizziioonnii  mmoorrbboossee,,  ccoonnggeenniittee  ee  iinn  aattttoo””  ((LL..  TToorrbbiiddoonnii--LL..ZZaanniinn,,  11999988,,  pp..1166))..  IInn  aallttrrii  tteerrmmiinnii,,  

ddaall  ggeessttoo  ggrraaffiiccoo  ssii  ppoossssoonnoo  ddeedduurrrree  llee  ccoommppoonneennttii  rreellaattiivvee  aa  mmooddiiffiiccaazziioonnii  ee  vvaarriiaazziioonnii  

tteemmppoorraanneeee,,  ddoovvuuttee  aa  ssttaattii  dd’’aanniimmoo  ppaarrttiiccoollaarrii  oo  aalltteerraazziioonnii  ee  ddeeffoorrmmaazziioonnii  aanncchhee  ddeeffiinniittiivvee,,  

ccaauussaattee  ddaa  ssttaattii  ppaattoollooggiiccii  ee  ddii  ddiissaaggiioo  ddeell  ssooggggeettttoo..    

EEsssseennddoo  iill  ggeessttoo  ggrraaffiiccoo  eesspprreessssiioonnee  ddeellll’’uuoommoo  nneellllaa  ssuuaa  iinntteerreezzzzaa,,  ddoovvee  ccoorrppoo  ee  mmeennttee  ssoonnoo  

iinntteerrddiippeennddeennttii  eedd  eessssoo  sstteessssoo  èè  uunnaa  pprrooiieezziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  nneeuurroommoottoorriiaa,,  ll’’aatttteennzziioonnee  ppuuòò  rriissuullttaarree  

uunn  vvaalliiddoo  ccoonnttrriibbuuttoo  ppeerr  llaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  uunnoo  ssttaattoo  ddii  mmaalleesssseerree  eesssseennddoo  llaa  ggrraaffiiaa  uunn  

ccoommppoorrttaammeennttoo  iinndduubbbbiiaammeennttee  eesspprreessssiivvoo  ee  ssppoonnttaanneeoo..    

CCoommee  ii  ppiiùù  rreecceennttii  ssttuuddii  sscciieennttiiffiiccii  ddiimmoossttrraannoo,,  llaa  ggrraaffoollooggiiaa  èè  uunnaa  sscciieennzzaa  cchhee,,  ddaall  ssoolloo  ggeessttoo  

ggrraaffiiccoo  ddii  uunn  iinnddiivviidduuoo,,  ccoonnsseennttee  ddii  ccoonnoosscceerrnnee  llaa  ppeerrssoonnaalliittàà  aanncchhee  nneeggllii  aassppeettttii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  

pprrooffoonnddii::  llee  ddoottii  iinnnnaattee  ((iill  ""tteemmppeerraammeennttoo"")),,  llee  qquuaalliittàà  iinntteelllleettttiivvee,,  eemmoottiivvee  eedd  aaffffeettttiivvee,,  llee  mmooddaalliittàà  

rreellaazziioonnaallii  ee  ccoommuunniiccaattiivvee,,  llaa  pprreeddiissppoossiizziioonnee  aa  pprreecciissii  ddiissttuurrbbii  ppssiiccoossoommaattiiccii,,  ccoonnfflliittttii,,  

ccoommppeennssaazziioonnii,,  eevveennttuuaallii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ddiiffeessaa,,  ppssiiccooppaattoollooggiiee,,  rreessiisstteennzzee  ppssiiccoollooggiicchhee,,  ttaalleennttoo  ee  

pprreeddiissppoossiizziioonnii..    

******  

NNeell  ccoonntteessttoo  ddii  uunn  ppiiùù  aammppiioo  ppeerrccoorrssoo,,  tteessoo  aa  ddeelliinneeaarree  llaa  ffiigguurraa  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  uunn  ppeeddaaggooggiissttaa,,  

ooffffrriirree  aallllee  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii  ccooiinnvvoollttee  uunnaa  ssttrruummeennttaazziioonnee  ee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  uuttiillii  aadd  aattttiivvaarree  

ddeeii  ppeerrccoorrssii  ssppeecciiffiiccii  iinn  mmaanniieerraa  tteemmppeessttiivvaa  ppuuòò  rriissuullttaarree  uunn  vvaalliiddoo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  ggaarraannttiirree  uunnaa  

mmaaggggiioorree  eeffffiiccaacciiaa  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ssii  ddoovvrràà  ppuunnttaarree  aa  ffoorrnniirree  qquueeggllii  ssttrruummeennttii  uuttiillii  

ppeerr  ggeessttiirree  ssiittuuaazziioonnii  ddii  eemmeerrggeennzzaa,,  rriiffeerreennddoo  iill  tteerrmmiinnee  nnoonn  ssoolloo  aallllee  eemmeerrggeennzzee  cchhee  ppoossssoonnoo  

eesssseerree  ccrreeaattee  ddaall  vveerriiffiiccaarrssii  ddii  uunn  eevveennttoo  nnaattuurraallee  nneeggaattiivvoo,,  mmaa  aa  qquueellllee  cciirrccoossttaannzzee  cchhee  aa  ddiivveerrssoo  

ttiittoolloo  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aallll’’oorriiggiinnee  ddii  ssiittuuaazziioonnii  ccrriittiicchhee  ((ddii  eemmeerrggeennzzaa  aanncchhee  eedduuccaattiivvaa))  rriiccoonndduucciibbiillii  

aallllaa  ggeenneerraallee  ccaatteeggoorriiaa  ddeeii  bbiissooggnnii  eedduuccaattiivvii  ssppeecciiaallii..  

  BBaassttii  ppeennssaarree  aall  ssiisstteemmaa  ddeelliinneeaattoo  nneell  qquuaaddrroo  ddeellllaa  lleeggggee  nn..  117700//22001100  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  DDSSAA  rriissppeettttoo  aall  

qquuaallee  llaa  ddiiaaggnnoossii  pprreeccooccee  rriissuullttaa  eesssseerree  cceennttrraallee  nneellllaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  uunn  ppeerrccoorrssoo  eedduuccaattiivvoo  

iinnddiivviidduuaalliizzzzaattoo  ddeell  ssooggggeettttoo..  EE  qquueessttoo  aa  ggaarraannzziiaa  ddeell  ssuuoo  ddiirriittttoo  ffoonnddaammeennttaallee  aallll’’iissttrruuzziioonnee  iinntteessoo,,  

nneell  sseennssoo  ppiiùù  aammppiioo,,  ccoommee  ppeerrccoorrssoo  eedduuccaattiivvoo  cchhee  ggllii  ccoonnsseennttaa  ddii  rreeaalliizzzzaarree  ee  ssvviilluuppppaarree  llaa  ssuuaa  

ppeerrssoonnaalliittàà  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  ccoonntteessttii  ssoocciiaallii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  oo,,  iinn  ppoossiittiivvoo,,  aallllaa  ppeerrcceezziioonnee  ddeellllee  



ccaappaacciittàà  ccooggnniittiivvee,,  aanncchhee  aall  ddii  ssoopprraa  ddeellllaa  mmeeddiiaa,,  sseemmpprree  aall  ffiinnee  ddeellllaa  iinnddiivviidduuaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  

ppeerrccoorrssii  ffoorrmmaattiivvii..    

IInn  qquueessttoo  qquuaaddrroo  ll’’aatttteennzziioonnee  aall  sseeggnnoo  ggrraaffiiccoo,,  ccoommee  uunnoo  ddeeii  mmoommeennttii  cceennttrraallii  nneellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  

qquuaaddrroo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ddeellll’’ooppeerraattoorree  cchhee  ppoossssaa  eesssseerree  mmoottoorree  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ee  

ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  ppeerr  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddii  pprroocceessssii  ddii  rreessiilliieennzzaa  ee  ddii  rreeccuuppeerroo,,  rriissuullttaa  cceennttrraallee  nneell  

qquuaaddrroo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  uunn  pprrooffeessssiioonniissttaa  cchhee  ppoosssseeggggaa  ttuuttttii  ggllii  ssttrruummeennttii  iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  lloo  

ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà..  

IInn  qquueessttoo  ccoonntteessttoo  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ssuull  sseeggnnoo  ggrraaffiiccoo  aassssuummee  uunnaa  iinndduubbbbiiaa  rriilleevvaannzzaa  aanncchhee  nneell  qquuaaddrroo  

ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  ssoopprraattttuuttttoo  ddii  ““iinnddiivviidduuaazziioonnee  tteemmppeessttiivvaa””  ddeellllee  ssiittuuaazziioonnii  ddii  

mmaalleesssseerree  cchhee  ssoonnoo  aallllaa  bbaassee  ddii  ooggnnii  ttiippoo  ee  ffoorrmmaa  ddii  eemmeerrggeennzzaa..  AAdd  eesseemmppiioo,,  nneell  ccaassoo  ddeell  

ffeennoommeennoo  ddeell  bbuulllliissmmoo  ee  ccyybbeerrbbuulllliissmmoo  rriicchhiieeddee  uunn  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  tteemmppeessttiivvoo  aa  ffaavvoorree  ddeellllee  

vviittttiimmee  cchhee  lloo  hhaannnnoo  ssuubbììttoo,,  mmaa  aanncchhee  uunn  ppeerrccoorrssoo  mmiirraattoo  ddii  rreeccuuppeerroo  ppeerr  ggllii  aauuttoorrii  ddii  aattttii  ddii  ttaallii  

aazziioonnii  ddiissffuunnzziioonnaallii..    

EE  qquueessttoo,,  ccoonn  iill  ssuuppppoorrttoo  ddii  aattttiivviittàà  

llaabboorraattoorriiaallii  ee  ddii  rriicceerrccaa  iinn  lliinneeaa  aanncchhee  

ccoonn  qquuaannttoo  pprreesseennttee  nneell  tteessttoo  ddii  lleeggggee  

ddeellllaa  SSeenn..ccee  FFeerrrraarraa  ssuull  ccyybbeerrbbuulllliissmmoo  aall  

ppaarraaggrraaffoo  ““PPiiaannoo  dd’’aazziioonnee  ee  

mmoonniittoorraaggggiioo””  rriissppeettttoo  aall  qquuaallee  iill  MMIIUURR  

hhaa  rriicceevvuuttoo  ll’’iinnccaarriiccoo  ddaallllaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  

CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii  ddii  pprreeddiissppoorrrree  uunn  

ttaavvoolloo  tteeccnniiccoo  ccoonn  iill  ccoommppiittoo  ddii  rreeddiiggeerree  

uunn  ppiiaannoo  ddii  aazziioonnee  iinntteeggrraattoo  ppeerr  

ccoonnttrraassttaarree  ee  pprreevveenniirree  iill  ccyybbeerrbbuulllliissmmoo  ee  rreeaalliizzzzaarree  uunnaa  bbaannccaa  ddaattii  ppeerr  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeell  

ffeennoommeennoo  ((1188  mmaaggggiioo  22001177))..    

******  

NNeell  qquuaaddrroo  ddeellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  pprrooffeessssiioonnaalliittàà,,  tteessoo  aa  ggaarraannttiirree  llaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellllee  

ssttrruuttttuurree,,  ssii  ddeelliinneeaa  uunn  pprriimmoo  lliivveelllloo,,  ccoossttiittuuiittoo  ddaaggllii  iinnsseeggnnaannttii  ddii  ccllaassssee,,  aaffffiiaannccaattii  ddaallllee  

pprrooffeessssiioonnaalliittàà  iinnsseerriittee  ppeerr  iill  ssoosstteeggnnoo  aaii  ssooggggeettttii  ddiissaabbiillii..  AAdd  uunn  sseeccoonnddoo  lliivveelllloo  ssii  ddoovvrreebbbbeerroo  

ppoorrrree  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ((ppeeddaaggooggiissttaa))  ddeeii  ssooggggeettttii  ooppeerraannttii  nneellll’’aammbbiittoo  

ddeellll’’iissttiittuuzziioonnee  cchhee  ddoovvrreebbbbee  ppoorrssii  aaccccaannttoo  aall  DDiirriiggeennttee  ssccoollaassttiiccoo  ccoonn  ffuunnzziioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  

ddeelllloo  ssttaaffff  eedduuccaattiivvoo  ooppeerraannddoo  aa  lliivveelllloo  ddii  ssiinnggoolloo  iissttiittuuttoo..  SSppeecciiffiiccaannddoo  cchhee  llaa  ffiigguurraa  pprrooffeessssiioonnaallee  

ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ((ppeeddaaggooggiissttaa))  iinncclluuddee  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeellllaa  mmuullttiiccoommppeetteennzzaa  cchhee  ssii  eessttrriinnsseeccaa  iinn  

ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  cchhee  ttaallee  pprrooffeessssiioonniissttaa  èè  cchhiiaammaattoo  aa  ssvvoollggeerree..  PPeerr  rriivveessttiirree  qquueessttaa  



ssppeecciiaalliissttiiccaa  qquuaalliiffiiccaa  ssoonnoo  pprreevviissttii  ccoommee  rreeqquuiissiittii  ddii  ppaarrtteennzzaa  ii  ttiittoollii  uunniivveerrssiittaarrii  ddeellll’’aarreeaa  ddii  

ccoommppeetteennzzaa,,  nnoonn  ssoollttaannttoo  ssttrreettttaammeennttee  ppeeddaaggooggiiccaa,,  mmaa  ddii  ttuuttttii  ii  sseettttoorrii  sscciieennttiiffiiccoo--ddiisscciipplliinnaarrii  

ddeellll’’aarreeaa  ddeellllee  sscciieennzzee  uummaanniissttiicchhee..  

SSuullllaa  bbaassee  ddii  ttaallii  pprreemmeessssee,,  ssii  rreennddee  iinnddiissppeennssaabbiillee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  uunn  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo,,  

ffaaccoollttaattiivvoo,,  ppeerr  ggllii  iinnsseeggnnaannttii  tteessoo  aa  ooffffrriirree  llee  ccoommppeetteennzzee  pprriimmaa  ddeessccrriittttee..  AA  ttaallee  ppeerrccoorrssoo,,  cchhee  

nneecceessssaarriiaammeennttee  ddeevvee  ooccccuuppaarree,,  ddaattii  ii  ccoonntteennuuttii,,  uunn  aarrccoo  tteemmppoorraallee  ddii  dduurraattaa  aallmmeennoo  aannnnuuaallee,,  

ppoossssoonnoo  aacccceeddeerree  aanncchhee  ii  ddoocceennttii  aassssuunnttii  nneell  ppootteennzziiaammeennttoo  ee//oo  aallttrrii  ddoocceennttii  cchhee  mmaanniiffeessttiinnoo  iill  lloorroo  

iinntteerreessssee..  LLee  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii  ccoossìì  ffoorrmmaattee  ((ddiissttiinnttee  ppeerr  oorrddiinnii  ee  ggrraaddii  ddii  ssccuuoollee))  ddoovvrreebbbbeerroo  

ooppeerraarree  ssuu  bbaassee  pprroovviinncciiaallee,,  aaii  ffiinnii  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllee  aazziioonnii,,  aaggllii  UUSSRR..  LLaa  rraaccccoollttaa  ee  ii  

ffiinnaannzziiaammeennttii  sseerrvviirraannnnoo  aa  ccoommppeennssaarree  ii  ccoossttii  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ssppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  aaii  

ddoocceennttii  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  mmiinniimmii  ddii  aacccceessssoo  ee  aa  pprroosseegguuiirree  llaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  

rriivvoollttoo  aallllaa  ““FFoorrmmaazziioonnee  IInntteeggrraallee  eedd  IInntteeggrraattaa  ddeellllaa  PPeerrssoonnaa  ffiinn  ddaaii  bbaanncchhii  ddii  ssccuuoollaa””  nneellllee  

SSccuuoollee  ddii  ooggnnii  oorrddiinnee  ee  ggrraaddoo  ssuull  tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee..  

____________________________________  

MMAARRAA  MMAASSSSAAII,,  SSoocciioollooggaa,,  DDoottttoorree  ddii  rriicceerrccaa  iinn  CCrriimmiinnoollooggiiaa,,  eessppeerrttaa  iinn  TTeeccnniicchhee  IInnvveessttiiggaattiivvee  iinn  CCrriimmiinnoollooggiiaa  ee  

VViittttiimmoollooggiiaa,,  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr,,  PPrreessiiddeennttee  ddii  AASS..SSOO..GGRRAAFF..  ((AAssssoocciiaazziioonnee  CCuullttuurraallee  ddii  SSoocciioollooggiiaa  ee  GGrraaffoollooggiiaa)),,  

TTiittoollaarree  rreessppoonnssaabbiillee  ee  ccoooorrddiinnaattrriiccee  ddeell  PPrrooggeettttoo  ""LLaa  pprrootteezziioonnee//pprreevveennzziioonnee  ddeell  ddiissaaggiioo  ee  pprroommoozziioonnee  ddeell  bbeenn--eesssseerree  ee  

ddeell  bbeennee--ssttaarree  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  ddeellll’’aaddoolleesscceennzzaa  iinn  aammbbiittoo  ffaammiilliiaarree  ee  ssccoollaassttiiccoo""  ((BBrreevveettttoo::  MM..  MMaassssaaii..  ((22001144))..  
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