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AAll  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo    
  
CChhiieeddiiaammoo  llaa  SSuuaa  ccoorrtteessee  ccoollllaabboorraazziioonnee  ppeerr  ffaarr  ppeerrvveenniirree  iill  ggiioorrnnoo  2200//66//0055,,  iinn  ooccccaassiioonnee  
ddeellllaa  rriiuunniioonnee  pprreelliimmiinnaarree,,  qquueessttoo  bbrreevvee  tteessttoo  ee  iill  ddooccuummeennttoo  iinn  aalllleeggaattoo  aaii  mmeemmbbrrii  ddeellllee  
CCoommmmiissssiioonnii  ddii  EEssaammee  ddii  SSttaattoo  ddeell  SSuuoo  IIssttiittuuttoo..  
  
  
  
AAii  PPrreessiiddeennttii  ddii  CCoommmmiissssiioonnee  
AAii  DDoocceennttii  mmeemmbbrrii  ddii  CCoommmmiissssiioonnee  
  
GGeennttiillii  ccoolllleegghhii..  
  
TTrraa  bbrreevvee  ssaarreemmoo  cchhiiaammaattii  aa  ssvvoollggeerree  ggllii  EEssaammii  ddii  SSttaattoo  cchhee,,  ccoommee  ooggnnii  aannnnoo,,  ssii  
aaffffrroonnttaannoo  iinn  uunn  cclliimmaa  ddii  pprrooffoonnddaa  ssttaanncchheezzzzaa  ee  ddeemmoottiivvaazziioonnee..  
AAppppaarree  ddiiffaattttii  eevviiddeennttee  qquuaallii  ssiiaannoo  ssttaattee  llee  rraaggiioonnii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonnddoottttoo  aallll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeeii  
mmeemmbbrrii  eesstteerrnnii  ee  cchhee  aattttuuaallmmeennttee  ddeetteerrmmiinnaannoo  ll’’oobbbblliiggaattoorriieettàà  ppeerr  mmoollttii  ddii  nnooii  aa  ssvvoollggeerree  
uunn  rriittuuaallee  ddeemmoottiivvaannttee  ee  iinnuuttiillmmeennttee  ffaattiiccoossoo..  
  
OOllttrree  aa  cciiòò  iill  mmeeccccaanniissmmoo  hhaa  ddii  ffaattttoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  pprrooffoonnddee  ssppeerreeqquuaazziioonnii  eeccoonnoommiicchhee  ffrraa  
qquuaannttii  ssoonnoo  cchhiiaammaattii  aa  ssvvoollggeerree  oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  mmeemmbbrroo  iinntteerrnnoo,,  ggrraavvaattoo  
ddeell  ccaarriiccoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellllaa  ccoorrrreezziioonnee  ddeeggllii  ssccrriittttii  ee  ddeeii  ccoollllooqquuii,,  ee  qquuaannttii  ppoossssoonnoo  
vvoolloonnttaarriiaammeennttee  ddeecciiddeerree  ddii  ssvvoollggeerree  llee  bbeenn  rreettrriibbuuiittee  ffuunnzziioonnii  ddii  PPrreessiiddeennttee..  
  
PPeerr  nnoonn  rraasssseeggnnaarrccii    ee  cceerrccaarree  ddii  rreeccuuppeerraarree  uunn  rruuoolloo  aattttiivvoo  nneellllee  ddeecciissiioonnii  MMiinniisstteerriiaallii,,  oo  
qquuaannttoommeennoo  mmaanniiffeessttaarree  iill  nnoossttrroo  ddiisssseennssoo,,  vvii  iinnvviittiiaammoo  aadd  iinnvviiaarree  vviiaa  ffaaxx,,  ttrraammiittee  ssccuuoollaa,,  
iill  tteessttoo  aalllleeggaattoo  aall  MMiinniissttrroo  ((ffaaxx::  00665588449933881111))    ee  aall  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  ddeellll’’EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa  
((ffaaxx..  005511224477887766))  ee  vi chiediamo di inserire il documento, anche modificato, nel verbale 
conclusivo della commissione e nella relazione del Presidente che verrà inviata al MIUR e 
all’INVALSI.  
Ciò è permesso ai sensi dell’art. 14 comma 2 del Regolamento che prevede che i membri 
di commissione possano esprimere un proprio commento sui lavori della commissione 
medesima. 
 
Certi che vogliate condividere la proposta vi inviamo in allegato il testo del documento che 
sarà reperibile anche in formato word sul nostro sito: www.gildabo.it. 
 
Il coordinatore provinciale      Bologna 13/6/05  
Prof. Carlo Braga 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

AAll  MMiinniissttrroo  ddeellll’’IIssttrruuzziioonnee,,  ddeellll’’UUnniivveerrssiittaa’’  ee  ddeellllaa  RRiicceerrccaa  

FFaaxx::  00665588449933881111  

  

AAll  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  UUSSRR  ddeellll’’EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa  

FFaaxx::  005511224477887766  

OOggggeettttoo..  EEssaammii  ddii  SSttaattoo  22000044//0055  

QQuueessttaa  ccoommmmiissssiioonnee  rriittiieennee  iinnaacccceettttaabbiillee  cchhee  mmoottiivvaazziioonnii  ddii  ccaarraatttteerree  eeccoonnoommiiccoo,,  
ffiinnaalliizzzzaattee  aall  rriissppaarrmmiioo,,  mmaa  nnoonn  aallll’’eeffffiicciieennzzaa  ddeellll’’IIssttiittuuzziioonnee,,  aabbbbiiaannoo  iimmppoossttoo  llee  aattttuuaallii  
mmooddaalliittàà  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  dd’’eessaammee  ddii  SSttaattoo..  

EEvviiddeennzziiaa  ll’’iippooccrriissiiaa  ee  llaa  ccoonnttrraaddddiittttoorriieettàà  ttrraa  uunn  mmeeccccaanniissmmoo  ddii  vveerriiffiiccaa  iissppiirraattoo  
aallll’’oobbiieettttiivviittàà  ddeellllaa  pprroovvaa  ee  iill  rriisscchhiioo  ddii  mmaannccaannzzaa  ddii  nneeuuttrraalliittàà  ddii  ggiiuuddiizziioo  ddaa  ppaarrttee  ddii  
ccoommmmiissssaarrii  iinntteerrnnii,,  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  aa  ddoovveerr  rriipprroodduurrrree,,  ppiiùù  oo  mmeennoo  ccoonnsscciiaammeennttee,,  
vvaalluuttaazziioonnii  ggiiàà  eesspprreessssee  nneelllloo  ssccrruuttiinniioo  ddii  ffiinnee  aannnnoo,,  ttrraammiittee  uunn  eessaammee  cchhee  ccoommpprreennddee  llaa  
vvaalluuttaazziioonnee  ddii  ““tteessiinnee””  ggiiàà  nnoottee  ee  ccoonnoosscciiuuttee..  

IInn  ttaall  mmooddoo,,  iinn  qquueessttaa  bbuurrooccrraattiiccaa  aappppeennddiiccee  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa,,  ssii  
mmoorrttiiffiiccaa  llaa  ddeeoonnttoollooggiiaa  pprrooffeessssiioonnaallee,,  iinncceennttrraannddoo  ll’’aattttiivviittàà  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  
ssuullll’’aapppplliiccaazziioonnii  ee  llaa  rreeiitteerraazziioonnee  ((vveeddii  ddooccuummeennttoo  ddeell  1155  MMaaggggiioo))  ddii  pprroocceedduurree  ee  
ffoorrmmaalliissmmii  iinn  ccuuii  ddeeccaaddee  iill  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ssii  aavvvviilliissccee  iill  rruuoolloo  ccuullttuurraallee  ee  
ffoorrmmaattiivvoo  ddeellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo..    

            LLaa  pprreessiiddeennzzaa  ddii  ccoommmmiissssiioonnee,,  aaffffaannnnaattaa  aadd  eesseerrcciittaarree  uunn  rruuoolloo  ddii  ggaarraannzziiaa,,  ssii  
ttrraassffoorrmmaa  iinn  rreeaallttàà  iinn  uunnaa  pprrooiieezziioonnee  ddeellllaa  ddiiffffiiddeennzzaa  ddeellllaa  sstteessssaa  iissttiittuuzziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  nneeii  
ccoonnffrroonnttii  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii..  

AAuussppiiccaa,,  qquuiinnddii,,  cchhee  ssii  ssaannii  uunn  mmaalleesssseerree,,  cchhee  ddaallllaa  ssiinnttoommaattoollooggiiaa  aappppaarree  oobbiieettttiivvaammeennttee  
ppaattoollooggiiccoo..    

LLaa  ppoolliittiiccaa  ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  hhaa  uunnaa  iinncciiddeennzzaa  ddeetteerrmmiinnaannttee  ssuullllee  ffiinnaalliittàà  ddeell  nnoossttrroo  vviivveerree  
eettiiccoo  ee  ssoocciiaallee,,  ddeellllaa  nnoossttrraa  sstteessssaa  iiddeennttiittàà  ccuullttuurraallee,,  cchhee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  bbaarraattttaattaa  ccoonn  
mmeerrii  ccaallccoollii  ddii  ccoonnttaabbiilliittàà  uuttiilliittaarriissttiiccaa..  UUnnaa  pprroocceedduurraa  cchhee  ppeerrddee  ddii  vviissttaa  ii  pprroopprrii  ffiinnii  rraasseennttaa  
iill  nniicchhiilliissmmoo,,  cciiooèè  qquueell  ddeeggrraaddoo  ddii  vvaalloorrii  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  ddoovvrreebbbbee  eemmaarrggiinnaarree..  

CChhiieeddee,,  ppeerrttaannttoo,,  ddii  rriivveeddeerree  ii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  ccoommmmiissssiioonnii  dd’’eessaammee,,  ddii  
ggaarraannttiirree  ll’’oommooggeenneeiittàà  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  ee  ddii  rreessttiittuuiirree  aallll’’EEssaammee  ddii  SSttaattoo  llaa  
ppiieennaa  ddiiggnniittàà  ddeerriivvaannttee  ddaall  ccoonnffrroonnttoo  ee  ddaallllaa  vveerriiffiiccaa  ffrraa  ssooggggeettttii  ““ddiivveerrssii””..  

LLaa  CCoommmmiissssiioonnee  nn..  ________          BBoollooggnnaa  ________________________  


