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RELAZIONE  PROGETTUALE  ANNO  SCOLASTICO  2005/2006RELAZIONE PROGETTUALE ANNO SCOLASTICO 2005/2006  
  

““SSTTOORRIIAA  EE  MMEEMMOORRIIAA  --  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  CCIIVVIILLEE  AAGGLLII  EEVVEENNTTII  DDEELLLLAA  SSEECCOONNDDAA  
GGUUEERRRRAA  MMOONNDDIIAALLEE””  

  
SSccuuoollaa  ccaappooffiillaa  ::LLiicceeoo  SScciieennttiiffiiccoo  ““EEnnrriiccoo  FFeerrmmii””ddii  BBoollooggnnaa..  
AAnnnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22000055//22000066  
SSccuuoollee  aaddeerreennttii  ::  

••  LLiicceeoo  SScciieennttiiffiiccoo  ““EE..  FFeerrmmii””  ddii  BBoollooggnnaa  ((SSccuuoollaa  CCaappooffiillaa))  
••  LLiicceeoo  CCllaassssiiccoo  ““MM..  MMiinngghheettttii””  ddii  BBoollooggnnaa  
••  LLiicceeoo  GGiinnnnaassiioo  ““LL..  GGaallvvaannii””  ddii  BBoollooggnnaa  
••  IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  CCoommmmeerrcciiaallee  ““RRoossaa  LLuuxxeemmbbuurrgg””  ddii  BBoollooggnnaa  
••  LLiicceeoo  AArrttiissttiiccoo  ““FF..  AArrccaannggeellii””  ddii  BBoollooggnnaa  
••  IIssttiittuuttoo  PPaarriittaarriioo  ““MMaarrcceelllloo  MMaallppiigghhii””  ddii  BBoollooggnnaa  
••  IIssttiittuuttoo  ddii  IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  IITTIISS--IIPPIIAA  ““FF..  AAllbbeerrgghheettttii””  ddii  IImmoollaa  
••  LLiicceeoo  SScciieennttiiffiiccoo  ““BB..  RRaammbbaallddii    LL..  VVaalleerriiaannii””  ddii  IImmoollaa  
••  IIssttiittuuttoo  MMaaggiissttrraallee  SSttaattaallee  ““AAlleessssaannddrroo  ddaa  IImmoollaa””  
••  LLiicceeoo  CCllaassssiiccoo  SSttaattaallee  ““RRiinnaallddoo  CCoorrssoo””  ddii  CCoorrrreeggggiioo  ((RReeggggiioo  EEmmiilliiaa))  
••  LLiicceeoo  GGiinnnnaassiioo    SSttaattaallee  ““GG..  DD..  RRoommaaggnnoossii””  ddii  PPaarrmmaa  
••  IIssttiittuuttoo  PPrrooffeessssiioonnaallee  SSttaattaallee  SSeerrvviizzii  AAllbbeerrgghhiieerrii  RRiissttoorraazziioonnee    
            ““GG..  MMaaggnnaagghhii””  ddii  SSaallssoommaaggggiioorree  ((PPaarrmmaa))  

  
11..  II  pprrooggeettttii  ddeellllee  ssccuuoollee  
LLee  ddooddiiccii  ssccuuoollee  aaddeerreennttii  aallllaa  rreettee  hhaannnnoo  sscceellttoo  ppeerrccoorrssii  ddii  rriicceerrccaa  ccuurrrriiccoollaarrii  ee//oo  eexxttrraaccuurrrriiccoollaarrii,,  pprreevveeddeennddoo  iinn  
aallccuunnii  ccaassii  aattttiivviittàà  llaabboorraattoorriiaallii  ee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarrii..  
II  pprrooggeettttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rraaggggrruuppppaattii  iinn  dduuee  ggrraannddii  aarreeee::  

  LLaa  mmeemmoorriiaa  ddeellllaa  SShhooaahh  
  LLaa  mmeemmoorriiaa  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee  

  
La  memoria  della  ShoahLa memoria della Shoah  
  

11))  IIll  cceeppppoo  bbrruucciiaattoo  ((  RRoossaa  LLuuxxeemmbbuurrgg))  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree..  PPrrooff..ssssaa  SStteeffaanniiaa  PPaappppaallaarrddoo  ((  IIRRCC))..  QQuuaattttrroo  ccllaassssii  qquuaarrttee..  
UUttiilliizzzzoo  ddii  uunn  eessppeerrttoo  ::  NNaattaalliiaa  MMiiccccoollii..  

22))  LLaa  bbaannaalliittàà  ddeell  bbeennee  ((RRoossaa  LLuuxxeemmbbuurrgg))  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree..  PPrrooff..ssssaa  SStteeffaanniiaa  PPaappppaallaarrddoo  ((IIRRCC))..DDuuee  ccllaassssii  qquuiinnttee..  

33))  LL’’oorrrroorree  ee  ll’’iinnuummaannoo  pprriimmaa  ee  ddooppoo  AAuusscchhwwiittzz  ((RRoossaa  LLuuxxeemmbbuurrgg))  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree..PPrrooff..ssssaa  LLuuiissaa  FFeeddeerriiccii  ((iittaalliiaannoo  ee  ssttoorriiaa))  ..  
UUnnaa  ccllaassssee  qquuiinnttaa..  

44))  LLaa  zzoonnaa  ggrriiggiiaa  ((  RRoossaa  LLuuxxeemmbbuurrgg))  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree..  PPrrooff..ssssaa  PPaattrriizziiaa  CCaarrppiinntteerrii  ((  iittaalliiaannoo  ee  ssttoorriiaa))  
UUnnaa  ccllaassssee  qquuiinnttaa..  

55))  SSii  ppuuòò  sseemmpprree  ddiirree  uunn  ssìì  ee  uunn  nnoo::  ssuullllee  ttrraaccccee  ddeeii  GGiiuussttii  nneell  XXXX  sseeccoolloo..((RRoossaa  LLuuxxeemmbbuurrgg))  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree  ..PPrrooffeessssoorrii  RRoossssaannoo  RRoossssii  ((IIRRCC)),,  BBuuggggiiaannii  EElliissaabbeettttaa  ((iittaalliiaannoo  ee  ssttoorriiaa)),,  UUnnggaarroo  AAnnnnaa  
MMaarriiaa  ((iittaalliiaannoo  ee  ssttoorriiaa))..  DDuuee  ccllaassssii  qquuiinnttee..  

66))  DDaallllaa  SShhooaahh..  LLuuttttoo,,ppaarroollaa,,ssaallvveezzzzaa  ddooppoo  ll’’iinnuummaannoo..((GGaallvvaannii))  
AAttttiivviittàà  eexxrraaccuurrrriiccoollaarree  ((llaabboorraattoorriioo))..  PPrrooffeessssoorrii  RRoobbeerrttoo  FFiioorriinnii  ((iittaalliiaannoo  ee  llaattiinnoo)),,  VViittaanniieelllloo  BBoonniittoo  ((iittaalliiaannoo  ee  
llaattiinnoo)),,  DDoommeenniiccoo  GGiiuussttii  ((ssttoorriiaa  ee  ffiilloossooffiiaa))..  
UUttiilliizzzzoo  ddii  uunn  eessppeerrttoo::  NNaattaalliiaa  MMiiccccoollii..  

77))  LLaa  ppeerrsseeccuuzziioonnee  rraazzzziiaallee  aa  IImmoollaa  ee  aa  BBoollooggnnaa  ((AAlleessssaannddrroo  ddaa  IImmoollaa))  
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AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccoollaarree  eedd  eexxttrraaccuurrrriiccoollaarree  ((llaabboorraattoorriioo))  rreeaalliizzzzaattaa  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’AArrcchhiivviioo  ccoommuunnaallee  ddii  
IImmoollaa  ee  iill  CCIIDDRRAA..  
UUttiilliizzzzoo  ddii  eessppeerrttii::  GGiiuulliiaannaa  ZZaanneellllii  ((CCIIDDRRAA)),,  AAnnddrreeaa  FFeerrrrii  ((  vviiddee  ddiirreettttoorree  ddeellll’’AArrcchhiivviioo  ddiioocceessaannoo))..  SSttaaggeess  aa  
FFoossssoollii  ee  aa  NNoonnaannttoollaa  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  LLiicceeoo  FFeerrmmii..  
PPrrooff..ssssaa  EElleennaa  RRoommiittoo..  DDuuee  ccllaassssii  qquuaarrttee..  

88))  LLaa  mmeemmoorriiaa  ee  ii  GGiiuussttii  ((  MMiinngghheettttii))  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree  eedd  eexxttrraaccuurrrriiccoollaarree  ((llaabboorraattoorriioo))..  
PPaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoonnvveeggnnoo  ““IIll  rraaccccoonnttoo  ddeell  tteessttiimmoonnee  ddooppoo  iill  NNoovveecceennttoo;;    ppaarroollee  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa  ee    ddiissccoorrssoo  
ssttoorriiccoo””  oorrggaanniizzzzaattoo  aa  CCaarrppii  iill  22//1122//0055..UUttiilliizzzzoo  ddii  eessppeerrttii  ::  FFaabbiioo  CCaassssaanneellllii,,NNaattaalliiaa  MMiiccccoollii..  
PPrrooff..ssssaa  MMaauurraa  BBaallddiinniinnii..  UUnnaa  ccllaassssee  tteerrzzaa..  

99))  AAnnttiieebbrraaiissmmoo  ee  aannttiisseemmiittiissmmoo  ((  FFeerrmmii))  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree..  PPrrooff..ssssaa  SSiillvviiaa  MMaassoottttii..  DDuuee  ccllaassssii  qquuiinnttee..  

1100))  NNeell  rriifflleessssoo  ddeellllee  ooccccaassiioonnii  ..PPeerr  uunnaa  nnuuoovvaa  mmeemmoorriiaa  ddeellllaa  SShhooaahh..  ((SSaallssoommaaggggiioorree))  
            AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree,,iinntteerrddiisscciipplliinnaarree..  PPrrooffeessssoorrii  MMaarrgghheerriittaa  RRaabbaagglliiaa  ((iittaalliiaannoo  ee      ssttoorriiaa)),,  TTeerreessaa  MMiilleellllaa  ((IIRRCC)),,  

NNaaddiiaa  TTrroonnii  ((EEGGAARR//IIIIII  aarreeaa))..UUnnaa  ccllaassssee  qquuiinnttaa..  
            UUttiilliizzzzoo  ddii  eessppeerrttii::  SSaannttee  MMaalleettttaa,,FFllaammiinniioo  MMuussaa,,  MMaarriiaa  CCeerrvvii..  
            CCoonn  qquueessttoo  pprrooggeettttoo  llaa  ssccuuoollaa  hhaa  ppaarrtteecciippaattoo  aall  ccoonnccoorrssoo  ““II  ggiioovvaannii  rriiccoorrddaannoo  llaa  SShhooaahh  ““  iinnddeettttoo  ddaall  MMiiuurr..  
1111))LLaa  mmaalliinnccoonniiaa::  uunnoo  ssttaattoo  ddii  gguueerrrraa  ppeerrmmaanneennttee..  PPrreessuuppppoossttii  ee  mmoommeennttii  ddeellllaa  ssttoorriiaa  ccuullttuurraallee  eeuurrooppeeaa  ddaa  

BBaauuddeellaaiirree  aadd  ooggggii..  
            AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree..  PPrrooffeessssoorrii  MMaarriioo  CCaanncceellllii  ((iittaalliiaannoo  ee  ssttoorriiaa)),,MMaarriiaa  CCrriissttiinnaa  CCaassaallii  ((ssttoorriiaa  ddeellll’’aarrttee)),,PPiieettrroo  

NNiiggrroo  ((      ))..  DDuuee  ccllaassssii,,  uunnaa  qquuaarrttaa  ee  uunnaa  qquuiinnttaa..  
            UUttiilliizzzzoo  ddii  uunn  eessppeerrttoo::  pprrooff..ssssaa  RRaaffffaaeellllaa  CCoolloommbboo  ppssiiccooaannaalliissttaa..  

  
La  memoria  della  seconda  guerra  mondialeLa memoria della seconda guerra mondiale
  
11))  II  ppoollaacccchhii  eennttrraarroonnoo  aa  IImmoollaa  iill  1144  AApprriillee  11994455  ……  

AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree  ee  eexxttrraaccuurrrriiccoollaarree  ((llaabboorraattoorriioo))  pprreessssoo  ll’’AArrcchhiivviioo  ccoommuunnaallee  ddii  IImmoollaa  ee  ll’’AArrcchhiivviioo  ddeell  
CCIIDDRRAA..    
UUttiilliizzzzoo  ddii  eessppeerrttii::  pprrooff..  NNoovvaakk  ,,  ccoolloonnnneelllloo  LLoorreennzzoo  RRaassppaannttii..  
PPrrooff..ssssaa  AAddrriiaannaa  CCaammppiiddoorrii  ..  UUnnaa  ccllaassssee  qquuiinnttaa..  

22))  LLaa  RRoossaa  BBiiaannccaa  ––  vvoollttii  ddii  uunnaa  aammiicciizziiaa..  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree    ee  ddii  llaabboorraattoorriioo  ..  
UUttiilliizzzzoo  ddii  eessppeerrttii  ::MMaatttteeoo  LLuuiiggii  NNaappoolliittaannoo    
PPrrooff..ssssaa  AAlleessssaannddrraa  SSccaalliinnii..  DDuuee  ccllaassssii  qquuiinnttee..  

33))  DDeeppoorrttaattii  ee  pprrooffuugghhii  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee..  LLee  ssttoorriiee  eemmbblleemmaattiicchhee      ddeellll’’AArraannddoorraa  SSttaarr  ee  ddeell  
WWiillhheellmm  GGuussttllooffff..  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree  eedd  eexxttrraaccuurrrriiccoollaarree((  llaabboorraattoorriioo))..  
UUttiilliizzzzoo  ddii  eessppeerrttii  ((ssttoorriiccii  llooccaallii))  
PPrrooff..MMaarriiaannoo  VVeezzzzaallii..  UUnnaa  ccllaassssee  IIIIII..  

44))  LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  cciivviillee  aaggllii  eevveennttii  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee  nneellllee  mmeemmoorriiee  ffaammiilliiaarrii..  
TTrree  ssccuuoollee  ssvviilluuppppaannoo  qquueessttoo  pprrooggeettttoo  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ““LLiinneeaatteemmppoo””..  
●●  LLiicceeoo  FFeerrmmii::  aattttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree,,iinntteerrddiisscciipplliinnaarree,,  ccoonn  aattttiivviittàà  ddii  llaabboorraattoorriioo..  
  SSttaaggeess  aa  FFoossssoollii  ee  aa  NNoonnaannttoollaa..  VViiaaggggiioo  ddii  IIssttrruuzziioonnee  ““NNoorrmmaannddiiaa::ii  lluuoogghhii  ddeelllloo  ssbbaarrccoo””  

                        ee  pprroodduuzziioonnee  ddii    uunn  ffiillmm  cchhee  ddooccuummeennttii  iill  ppeerrccoorrssoo  ee  iill  vviiaaggggiioo  
                        OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  ccoonnffeerreennzzaa  ““CCii  rreessttaa  iill  nnoommee..  UUnn  vviiaaggggiioo  ffoottooggrraaffiiccoo  aattttrraavveerrssoo  llaa    
                        mmeemmoorriiaa..  

PPrrooffeessssoorrii  AAnnttoonniiaa  GGrraasssseellllii  ((ssttoorriiaa  ee  ffiilloossooffiiaa)),,  MMaarriiaa  RRoossaarriiaa  TTeettttaa  ((IIttaalliiaannoo  ee  llaattiinnoo)),,  EEmmiilliiaa  SSeegghheettttii  
((IIttaalliiaannoo  ee  llaattiinnoo))..  DDuuee  ccllaassssii  qquuiinnttee..  
●●  RRoossaa  LLuuxxeemmbbuurrgg::  aattttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree  ccoonn  llaabboorraattoorriioo..  
PPrrooff..ssssaa  LLuucciiaa  GGrraazziiaa  RReessii  ((iittaalliiaannoo  ee  ssttoorriiaa))..  UUnnaa  ccllaassssee  qquuiinnttaa..  
●●  AAllbbeerrgghheettttii  ((IImmoollaa))::  aattttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree  ccoonn  llaabboorraattoorriioo..  
SSttaaggeess  aa  MMoonnttee  BBaattttaagglliiaa  ee  aall  MMuusseeoo  ddeellllaa  gguueerrrraa  ddii  CCaasstteell  ddeell  RRiioo..  
UUttiilliizzzzoo  ddii  eessppeerrttii  ddii  ssttoorriiaa  llooccaallee::  BBeeppppee  SSaannggiioorrggii  ee  AAnnddrreeaa  FFeerrrrii..  
PPrrooffeessssoorrii  MMaarrccoo  BBaallbbii  ((IIRRCC))  ee  SSuussaannnnaa  PPoonnzzii  ((iittaalliiaannoo  ee  ssttoorriiaa))..  

55))  ““EEssssee  ppeerròò  rreeaaggiirraannnnoo  aa  eevveennttuuaallii  aattttaacccchhii  ddii  qquuaallssiiaassii  pprroovveenniieennzzaa””  
UUnnaa  RReessiisstteennzzaa,,ttaannttee  ssttoorriiee..  LLaabboorraattoorriioo  ddii  ssccrriittttuurree  ppaarrttiiggiiaannee..  
AAttttiivviittàà  ccuurrrriiccuullaarree  ccoonn  llaabboorraattoorriioo  rreeaalliizzzzaattaa  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’IISSTTOORREECCOO    
((ddootttt..  GGiiaannlluuccaa  PPiieettrrii))..  
SSttaaggeess  aall  MMuusseeoo  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  ddii  MMoonntteeffiioorriinnoo..  
PPrrooff..ssssaa  AArriiaannnnaa  TTeeggaannii..  UUnnaa  ccllaassssee  IIIIII..  
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22..  IInniizziiaattiivvee  pprroommoossssee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  GGiioorrnnaattaa  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa  
IInn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  GGiioorrnnaattaa  ddeellllaa  MMeemmoorriiaa  22000066  aallccuunnee  ssccuuoollee  aaddeerreennttii  aallllaa  rreettee  hhaannnnoo  oorrggaanniizzzzaattoo  aall  lloorroo  iinntteerrnnoo  
iinniizziiaattiivvee  ee  aattttiivviittàà  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ee  ccooiinnvvoollggeerree  ssttuuddeennttii  ee  ddoocceennttii  ddeell  pprroopprriioo  iissttiittuuttoo..  EEssssee  ssoonnoo  ::  
●●  RRoossaa  LLuuxxeemmbbuurrgg::  iinnccoonnttrroo  ccoonn  LLaallaa  LLuubbeellsskkaa  ((  3311//0011//0066))..  
●●  MMiinngghheettttii::  IInntteerrvveennttii  ddii  FF..MM..FFeellttrrii,,    PPiirraazzzzoollii,,  ddootttt..BBoonniillaauurrii,,  FFaabbiioo  CCaassssaanneellllii  ((2277//0011//0066))..  
●●  AAlleessssaannddrroo  ddaa  IImmoollaa::  iinntteerrvveennttii  ddii  PPaaoollaa  MMiittaa,,  EElleennaa  RRoommiittoo,,  AAnnddrreeaa  FFeerrrrii,,  GGiiuulliiaannaa  ZZaanneellllii  
((  2266//0022//0066))..  

            ●●  GG..MMaaggnnaagghhii  ((SSaallssoommaaggggiioorree))::  iinnccoonnttrroo  cciittttaaddiinnoo  ccoonn  SSaannttee  MMaalleettttaa,,FFllaammiinniioo  MMuussaa,,  
                    MMaarriiaa  CCeerrvvii  ((  2266//0011//0066))..  
            ●●  FFeerrmmii::  PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  rriicceerrccaa  eeffffeettttuuaattaa  ii  dduuee  aannnnii  pprreecceeddeennttii  ssuullll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee                                  
                    lleeggggii  aannttiieebbrraaiicchhee  ee  ssuuii  GGiiuussttii  ttrraa  llee  NNaazziioonnii..((2277//0011//0066))  
            ●●  MMaallppiigghhii::  IInnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’iinnsseeggnnaannttee  ee  ggiioorrnnaalliissttaa  iissrraaeelliiaannaa    AAnnggeelliiccaa  CCaallòò  LLiivvnnèè  ssuull  tteemmaa              
                  ““GGiiùù  llee  mmaasscchheerree..  IIll  bbeennee  èè  iinn  cciiaassccuunnoo  ddii  nnooii””  ((3300//0011//0066))  
  
33  ..  PPrroodduuzziioonnee  ddeell  ffiillmm  ““DDaallllaa  MMeemmoorriiaa  aallllaa  SSttoorriiaa..  NNoorrmmaannddiiaa  ::  ii  lluuoogghhii  ddeelllloo  ssbbaarrccoo””  
IIll  ffiillmm  ,,ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  6600  mmiinnuuttii,,  èè  ssttaattoo  pprrooddoottttoo  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  CCeennttrroo  aauuddiioovviissiivvii  ddeell  IIssttiittuuttoo  PPiieerr  CCrreesscceennzzii  
PPaacciinnoottttii  ..  EEssssoo  ddooccuummeennttaa  iill  ppeerrccoorrssoo  ddeell  llaabboorraattoorriioo  ddii  ssttoorriiaa  sseegguuiittoo  ddaa  dduuee  ccllaassssii  ddeell  LLiicceeoo  sscciieennttiiffiiccoo  ““EE..FFeerrmmii””,,cchhee  
hhaa  aavvuuttoo  ccoommee  ppuunnttii  qquuaalliiffiiccaannttii  llaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa  ffaammiilliiaarree  ee  llaa  vviissiittaa  aaii  lluuoogghhii  ddeelllloo  ssbbaarrccoo  iinn  NNoorrmmaannddiiaa..  EE’’  
ssttaattoo  eessppoossttoo  aallllaa  mmoossttrraa  ““AArrttee  ee  mmeemmoorriiaa””    ((66//2255ggiiuuggnnoo  22000066,,  MMuusseeoo  ddeellllaa  MMuussiiccaa))..  
  
44  ..  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  ccoonnvveeggnnoo  ““SSccrriivveerree  llaa  ssttoorriiaa””  ––  2266  aapprriillee  22000066  AAuuddiittoorriiuumm  ..  
MMaanniiffeessttaazziioonnee  ccoonncclluussiivvaa    ddii  ttuuttttee  llee  ssccuuoollee  aaddeerreennttii  aallllaa  rreettee  ,,ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  uunnaa  iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa,,hhaa  vviissttoo  llaa  pprreesseennzzaa  
aattttiivvaa  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  cchhee  ssoonnoo  iinntteerrvveennuuttii  rreellaazziioonnaannddoo  ii  rriissuullttaattii  ddeellllaa  lloorroo  rriicceerrccaa  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddii  dduuee  eessppeerrttii,,  ii  
pprrooffeessssoorrii    SSaannttee  MMaalleettttaa  ee  AAnnddrreeaa  CCaassppaannii,,cchhee  hhaannnnoo  ccoooorrddiinnaattoo  ii  llaavvoorrii  ddeellllaa  mmaattttiinnaa  ddeeddiiccaattii  aallllaa  MMeemmoorriiaa  ddeellllaa  
SShhooaahh  ee  qquueellllii  ddeell  ppoommeerriiggggiioo  ddeeddiiccaattii  aallllaa  MMeemmoorriiaa  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee..    
AAll  ccoonnvveeggnnoo  hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  ll’’aasssseessssoorree  rreeggiioonnaallee  MMaarriiaa  AAnnggeellaa  BBaassttiiccoo,,  iill  DDiirriiggeennttee  ddeell  CCSSAA  ddii  BBoollooggnnaa  PPaaoolloo  
MMaarrcchheesseellllii,,  iill  vviiccaarriioo  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ee  llaa  ccuullttuurraa  mmoonnss..  LLiinnoo  GGoorriiuupp  ee  iill  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoommuunniittàà  eebbrraaiiccaa  ddii  BBoollooggnnaa  
GGuuiiddoo  OOttttoolleenngghhii..  
  
44  ..  PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  lliibbrroo  ““II  GGiiuussttii  ee  llaa  mmeemmoorriiaa  ddeell  bbeennee  ..CChhii  ssaallvvaa  uunnaa  vviittaa,,ssaallvvaa  iill  mmoonnddoo  iinntteerroo””  aa  ccuurraa  ddii  
AAnnttoonniiaa  GGrraasssseellllii  ee  SSaannttee  MMaalleettttaa,,  eeddiizziioonnee  CCUUSSLL..  
IIll  lliibbrroo  ,,cchhee  èè  ccoommppoossttoo  ddii  ttrree  ppaarrttii    ((II  GGiiuussttii  mmeemmoorriiaa  ddii  ssppeerraannzzaa,,LLaa  mmeemmoorriiaa  ddeeii  GGiiuussttii  nneellllaa  ssccuuoollaa,,IIll  ddiibbaattttiittoo  ooggggii  
ssuullllaa  mmeemmoorriiaa  ddeeii  GGiiuussttii  iinn  IIttaalliiaa)),,  ppuubbbblliiccaa  ii  rriissuullttaattii  ee  ii  mmaatteerriiaallii  pprrooddoottttii  ddaall  llaabboorraattoorriioo  ddii  ssttoorriiaa  rreeaalliizzzzaattoo  aall  LLiicceeoo  
SScciieennttiiffiiccoo  ““EE..FFeerrmmii””  ssuull  tteemmaa  ““II  GGiiuussttii  ttrraa  llee  NNaazziioonnii..  PPeerr  uunnaa  nnuuoovvaa  mmeemmoorriiaa  ddeellllaa  SShhooaahh””cchhee  ssii  èè  ssvvoollttoo  nneellll’’aannnnoo  
ssccoollaassttiiccoo  22000044//22000055..  
HHaa  aavvuuttoo  iill  ppaattrroocciinniioo  ddeell  UUffffiicciioo  SSccoollaassttiiccoo  RReeggiioonnaallee  ppeerr  ll’’EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa  ,,  ssaarràà  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddii  llaavvoorroo  iimmppoorrttaannttee  
ppeerr  llee  ssccuuoollee  cchhee  iinnttrraapprreennddeerraannnnoo  llaa  rriicceerrccaa  ssuuii  GGiiuussttii  ..  VVeerrrràà  pprreesseennttaattoo  aa  BBoollooggnnaa  iill  1188  oottttoobbrree  22000066  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  
FFeessttaa  ddeellllaa  SSttoorriiaa  ((1155//2222  oottttoobbrree  22000066))..  
  
66  ..  DDiiffffuussiioonnee  ddeell  mmaatteerriiaallee  pprrooddoottttoo  ssiiaa  ttrraa  llee  ssccuuoollee  aaddeerreennttii  aallllaa  rreettee,,  cchhee  nneellllee  ssccuuoollee  sseeccoonnddaarriiee  ddeellllaa  rreeggiioonnee..  
  
  
PROGRAMMA  DELLE  ATTIVITA’  ANNO  SCOLASTICO  2006/2007PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ ANNO SCOLASTICO 2006/2007  
con  preventivo  di  spesacon preventivo di spesa  
  
11  ..  II  pprrooggeettttii  ddeellllee  ssccuuoollee..  
LLee  ssccuuoollee  ddeellllaa  rreettee,,  aa  ccuuii  ssii  èè  aaggggiiuunnttoo  iill  LLiicceeoo  SScciieennttiiffiiccoo  ““LL..RReessppiigghhii””  ddii  PPiiaacceennzzaa,,  ssvviilluuppppeerraannnnoo  tteemmaattiicchhee  sseemmpprree  
iinneerreennttii  aallllaa  MMeemmoorriiaa  ddeellllaa  SShhooaahh  ee  aallllaa  MMeemmoorriiaa  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee..  
IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’aatttteennzziioonnee  ssaarràà  ffooccaalliizzzzaattaa  ssuuii  GGiiuussttii  ttrraa  llee  NNaazziioonnii  ddeellllaa  rreeggiioonnee  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa,,  ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  
eevviiddeennzziiaarrnnee  llaa  ffiissiioonnoommiiaa  ee  llaa  lloorroo  ccoollllooccaazziioonnee  nneellllaa  ssttoorriiaa  ddeell  ppeerriiooddoo  ((11994433//11994455));;  ssuullllaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  rreessiisstteennzzaa  ccoonn  
rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  rreeaallttàà  ddii  PPiiaacceennzzaa;;  ssuullllaa  ssttrraaggee  ddii  MMaarrzzaabboottttoo  ddeeddiiccaannddoo  uunnaa  aatttteennzziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  aaii  ssaacceerrddoottii  cchhee  
ppeerrsseerroo  llaa  vviittaa  iinn  qquueellllaa  cciirrccoossttaannzzaa;;  ssuullllaa  ccaammppaaggnnaa  ddii  RRuussssiiaa  nneellllaa  ssttoorriiaa  ,,nneellllaa  lleetttteerraattuurraa  ee  nneellllee  tteessttiimmoonniiaannzzaa  cchhee  
aannccoorraa  ooggggii  ssii  ppoossssoonnoo  rraaccccoogglliieerree;;  ssuu  aallccuunnee  ffiigguurree  ddii  uuoommiinnii  ggiiuussttii  ddeell  GGuullaagg  ee  iinn  uunnaa  ccoommppaarraazziioonnee  ccoonn  qquueeii  ggiiuussttii  
cchhee  tteennttaarroonnoo  ddii  ooppppoorrssii  aall  ggeennoocciiddiioo  aarrmmeennoo..    
SSppeessaa  pprreevviissttaa  ……  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....1100..000000  eeuurroo  
  
22  ..  AAppeerrttuurraa  ddeell  ssiittoo  ddeellllaa  rreettee..  
SSppeessaa  pprreevviissttaa  ……  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22000000  eeuurroo  
  
33  ..  PPuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  lliibbrroo  ““DDaallllaa  mmeemmoorriiaa  aallllaa  ssttoorriiaa..  LLaa  sseeccoonnddaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee  nneeii  vviissssuuttii  ffaammiilliiaarrii””    aa  ccuurraa  
ddii  AAnnttoonniiaa  GGrraasssseellllii  ,,eeddiizziioonnee  CCUUSSLL..  
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IIll  ppaassssaattoo  ee  iill  ssuuoo  ssttuuddiioo  ((  llaa  ssttoorriiaa)),,  iill  ppaassssaattoo  ee  iill  ssuuoo  vviissssuuttoo  ((  llaa  mmeemmoorriiaa))  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllaa  iiddeennttiittàà  
ppeerrssoonnaallee  ee  ddeellllaa  ssttoorriiaa  nnaazziioonnaallee  ,,  llaa  mmeemmoorriiaa  ee  llaa  ssccuuoollaa  ::  ssoonnoo  qquueessttii  ii  ggrraannddii  tteemmii  cchhee  iill  llaabboorraattoorriioo  ddii  ssttoorriiaa  
rreeaalliizzzzaattoo  aall  LLiicceeoo  FFeerrmmii  nneellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22000055//22000066  èè  rriiuusscciittoo  aa  mmeetttteerree  aa  ffuuooccoo  aattttrraavveerrssoo  uunn  ppeerrccoorrssoo  ssccaannddiittoo  iinn  
vvaarriiee  ffaassii,,ttrraa  ccuuii  llaa  rriicceerrccaa  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa  ffaammiilliiaarree  ee  llaa  vviissiittaa  aaii  lluuoogghhii  ddeelllloo  ssbbaarrccoo  iinn  NNoorrmmaannddiiaa..  IIll  ffiillmm  pprrooddoottttoo  nnee  èè  
uunnaa  cchhiiaarraa  ddooccuummeennttaazziioonnee,,  mmaa  iill  lliibbrroo  nnaassccee  ppeerr  aaiiuuttaarree  aa  ccoommpprreennddeerree  qquueessttee  ggrraannddii  qquueessttiioonnii  ee  ppeerr  ooffffrriirree  llaa  
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoonnffrroonnttaarrssii  ccoonn  uunnaa  eessppeerriieennzzaa  ddiiddaattttiiccaa  uunniiccaa  nneell  ssuuoo  ggeenneerree..  
SSppeessaa  pprreevviissttaa  ……  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....44000000  eeuurroo  
  
44  ..  SSeemmiinnaarriioo  ddii  aauuttooaaggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr  ii  ddoocceennttii  ssuull  tteemmaa  ““IIll  ttoottaalliittaarriissmmoo  ee  llaa  bbaannaalliittàà  ddeell  mmaallee””  iinn  HHaannnnaahh  
AArreennddtt..  
QQuuaattttrroo  iinnccoonnttrrii  sseemmiinnaarriiaallii  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  1122  oorree    ccoooorrddiinnaattii  ddaall  pprrooff..  MMaarriiaannoo  VVeezzzzaallii  ddeell  LLiicceeoo  GGiinnnnaassiioo  
““GG..RRoommaaggnnoossii””  ddii  PPaarrmmaa..  
SSppeessaa  pprreevviissttaa  ……  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  11000000  eeuurroo  
  
44  ..  CCoonnvveeggnnoo  ccoonncclluussiivvoo  aapprriillee  22000077  ::  
DDaallllaa  mmeemmoorriiaa  aallllaa  ssttoorriiaa..  LLaa  mmeemmoorriiaa  aaffffiiddaattaa  aallllaa  ssccuuoollaa..  
SSppeessaa  pprreevviissttaa  ……..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....33000000  eeuurroo  
  
55  ..  MMoossttrraa  ssuuii  ““GGiiuussttii  ee  llaa  MMeemmoorriiaa  ddeell  BBeennee””  
UUnnaa  mmoossttrraa  ddii  ppaannnneellllii  ee  ddii  vviiddeeoo  rreeaalliizzzzaattaa  ggrraazziiee  aallllaa  rriicceerrccaa  eeffffeettttuuaattaa  ddaallllee  ssccuuoollee  iimmppeeggnnaattee  ssuull  pprrooggeettttoo  ddeeii  GGiiuussttii  ,,  
ccoonn  lloo  ssccooppoo  ddii  ppoorrrree  aallll’’aatttteennzziioonnee  ddii  ttuuttttii  llaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  eessppeerriieennzzaa  uummaannaa  rraapppprreesseennttaattaa  ddaallllaa  mmeemmoorriiaa  ddeell  BBeennee  iinn  
uunnoo  ddeeii  mmoommeennttii  ppiiùù  oossccuurrii  ddeellll’’uummaanniittàà..  II  GGiiuussttii  ddeellllaa  nnoossttrraa  rreeggiioonnee,,  rriivviissiittaattii,,  ddiivveerrrraannnnoo  pprreesseennzzaa  vviivvaa  iinn  nnooii  cchhee  nnee  
ccuussttooddiiaammoo  llaa  mmeemmoorriiaa  ppeerr  ppootteerr  ggiiuuddiiccaarree  iill  tteemmppoo  pprreesseennttee  ..  EE’’  uunnaa  mmoossttrraa  ddaa  pprreeppaarraarree  nneell  22000077  ee  ddaa  aalllleessttiirree  nneellllee  
ssccuuoollee  nneellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22000077//22000088  ..  
EE’’  pprreevviissttaa  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  ccaattaallooggoo  ..  
SSppeessaa  pprreevviissttaa  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2200..000000  eeuurroo  
  
66  ..  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  vviiaaggggiioo  iinn  PPoolloonniiaa  ..  
UUnn  vviiaaggggiioo  ddii  66  ggiioorrnnii  ((  aaeerreeoo  ++  ppuullmmaann))  oorrggaanniizzzzaattoo  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’aassssoocciiaazziioonnee    MMaassssuuaahh  ddii  TTeell  AAvviivv  
,,IIssttiittuuttoo  ffoonnddaattoo  ddaa  MMoosshhee  BBeejjsskkii  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ssuullllaa  SShhooaahh  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  ggiioovvaannii  ee  ddeeggllii  iinnsseeggnnaannttii  ..IIll  vviiaaggggiioo  hhaa  
ccoommee  ssccooppoo  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  lluuoogghhii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  vviittaa  eebbrraaiiccaa  pprriimmaa  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  nnaazziissttaa,,  aallllaa  vviittaa  
nneeii  gghheettttii,,  aaii  ccaammppii  ddii  sstteerrmmiinniioo  ee  aa  lluuoogghhii  ddii  ssppeerraannzzaa  qquuaallii  llaa  ffaabbbbrriiccaa  ddii  OOssccaarr  SScchhiinnddlleerr  ..SSii  iinntteennddee  rreeaalliizzzzaarree  uunn  vveerroo  
ee  pprroopprriioo  ssttaaggeess  ddii  ssttuuddiioo  ccoonn  lleezziioonnii  ddii  eessppeerrttii  ee  iinnccoonnttrroo  ccoonn  tteessttiimmoonnii,,  ggrraazziiee  aallllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddeellllaa  aassssoocciiaazziioonnee  
MMaassssuuaahh..  SSii  pprreevveeddee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  dduuee  ccllaassssii,,  oo  ccoommuunnqquuee  mmaassssiimmoo  4400  //4455  ssttuuddeennttii  aanncchhee  ddii  ssccuuoollee  ddiivveerrssee..  
SSppeessaa  pprreevviissttaa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……..2244000000  eeuurroo  
  
  
TToottaallee  pprreevveennttiivvoo  ddii  ssppeessaa  …………………………………………………………………………………………………………………………..    6644..000000  eeuurroo  
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