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        OOggggeettttoo::  IInntteerrvveennttii  ffoorrmmaattiivvii  ppeerr  DDiirriiggeennttii  ee  DDoocceennttii  ddeellllee  ssccuuoollee  sseeccoonnddaarriiee  ssuuppeerriioorrii    
ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  TTeerraammoo  

SSuull  tteemmaa  
““LL’’AAlltteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa--llaavvoorroo””  

((DD..DD..883322  ddeell  0044//1111//22001144))..  
  

        RReellaattoorrii::  --  DDootttt..ssssaa  EElleennaa  GGaauuddiioo    MMIIUURR    
                                      --  RRaapppprreesseennttaannttii  ddeellllee  IIssttiittuuzziioonnii  ee  ddeellllee  ccaatteeggoorriiee(Confindustria - C.C.I.A.A.  di Teramo,   
                     Confcommercio e Presidenti degli Ordini Professionali)   

 
LL’’UU..SS..RR..    AAbbrruuzzzzoo  hhaa  ffiinnaannzziiaattoo  aall  nnoossttrroo  IIssttiittuuttoo,,uunn  pprrooggeettttoo  rreellaattiivvoo  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii    iinntteerrvveennttii  ppeerr  
DDiirriiggeennttii  ee  DDoocceennttii  ddeellllee  ssccuuoollee  sseeccoonnddaarriiee  ssuuppeerriioorrii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  TTeerraammoo  iimmppeeggnnaattii  nneeii  ppeerrccoorrssii  
ddii““AAlltteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa--llaavvoorroo””..  
LLoo  sstteessssoo  hhaa  aauuttoorriizzzzaattoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  nn..  7700  ccoorrssiissttii  ttrraa    DDiirriiggeennttii  ee  DDoocceennttii((ddii  ccuuii  nn..3300  pprroovveenniieennttii  
ddaaii  LLiicceeii,,  nn..2200  ddaaggllii  IIssttiittuuttii  TTeeccnniiccii  ee  nn..  2200  ddaaggllii  IIssttiittuuttii  PPrrooffeessssiioonnaallii))  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  TTeerraammoo..  
IIll  ccoorrssoo  aavvrràà  llaa  dduurraattaa  ddii  nn..  2200  oorree  ccoossìì  ssuuddddiivviissee::  nn..  1122  oorree    ddii  aattttiivviittàà  iinn  pprreesseennzzaa  pprreessssoo  ll’’II..II::SS..  ““DDii  PPooppppaa--
RRoozzzzii””  ddii  TTeerraammoo,,  ee  nn..  88  oorree  iinn  mmooddaalliittàà  bblleennddeedd  ((ppiiaattttaaffoorrmmaa  ee  lleeaarrnniinngg  ddeellll’’iissttiittuuttoo))    ee  aall  tteerrmmiinnee  ssaarràà  
rriillaasscciiaattoo  aatttteessttaattoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee..  
  
IIll  pprrooggrraammmmaa  pprreevveeddee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  iinn  pprreesseennzzaa  nneellllee  ggiioorrnnaattee  ddeell  2266  ee  2277  mmaarrzzoo  22001155..  

  
--PPrriimmaa  ggiioorrnnaattaa  
GGiioovveeddìì  2266  mmaarrzzoo  22001155  
  
oorree  0099::1155    RReeggiissttrraazziioonnee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  
OOrree    0099::3300  IInniizziioo  llaavvoorrii::    
--  PPrrooff..ssssaa  CCaatteerriinnaa  PPrroovvvviissiieerroo  DDiirriiggeennttee  SSccoollaassttiiccoo  II..II..SS..  ““DDii  PPooppppaa--RRoozzzzii””  TTeerraammoo--  --  --    
--  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  ddeellll’’UU..SS..RR..  AAbbrruuzzzzoo  DDootttt..  EErrnneessttoo  PPeelllleecccchhiiaa  
--  DDiirreettttoorree  AAmmbbiittoo  TTeerrrriittoorriiaallee  ddii  TTeerraammoo  DDootttt..  MMaassssiimmiilliiaannoo  NNaarrddooccccii..  
OOrree  1100::0000--1122::3300  DDootttt..ssssaa  EElleennaa  GGaauuddiioo  MMiiuurr--  ““LL’’aalltteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa--llaavvoorroo::  iill  ccoonntteessttoo  
nnoorrmmaattiivvoo  ee  llaa  BBuuoonnaa  ssccuuoollaa””  
OOrree1122::3300--1144::3300  PPaauussaa  
OOrree  1144::3300--1177::0000  DDootttt..ssssaa  EElleennaa  GGaauuddiioo  MMiiuurr--  ““LL’’aalltteerrnnaannzzaa  ee  ll’’oorriieennttaammeennttoo  aall  mmoonnddoo  ddeell  
llaavvoorroo  ee  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnii””  
OOrree  1177::0000--1177::3300::  DDiissccuussssiioonnee  ee  qquueessiittii  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  
  
VVeenneerrddìì  2277  mmaarrzzoo  22001155  
  
OOrree  0099::3300--1122::3300  
AAttttiivviittàà  llaabboorraattoorriiaallee  ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeellllee  IIssttiittuuzziioonnii  ee  ddeellllee  
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ccaatteeggoorriiee  pprrooffeessssiioonnaallii,,    iinn  ccuuii  ii  ccoorrssiissttii  ddiivviissii  iinn  ggrruuppppoo  ssaarraannnnoo  iimmppeeggnnaattii  nneellll’’aattttiivviittàà  ddii  
pprrooggeettttaazziioonnee  ccoonnddiivviissaa  ddeellll’’  aattttiivviittàà  ddii  aalltteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa--llaavvoorroo..  II    ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  
ssaarraannnnoo  gguuiiddaattii  ddaaii  ddoocceennttii  rreeffeerreennttii  ddeell  pprrooggeettttoo  ee  ssuuppeerrvviissiioonnaattii  ddaallllaa  DDootttt..ssssaa  EElleennaa  
GGaauuddiioo..  
OOrree1122::3300--1144::3300  PPaauussaa  
OOrree  1144::3300--1177::0000  DDootttt..ssssaa  EElleennaa  GGaauuddiioo  MMiiuurr  ““LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ee  llaa  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  
ddii  aalltteerrnnaannzzaa””  
OOrree  1177::0000--1177::3300::  DDiissccuussssiioonnee  ee  ccoonncclluussiioonnee  ddeeii  llaavvoorrii..  
  
IIll  pprrooggeettttoo  rriissppoonnddee  aallll’’  eessiiggeennzzaa  ddii  iinnqquuaaddrraarree  iill  tteemmaa  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeell  llaavvoorroo  aallll’’iinntteerrnnoo  
ddeell  ppeerrccoorrssoo    ffoorrmmaallee  ddii  iissttrruuzziioonnee,,  iippoottiizzzzaannddoo  aanncchhee  mmooddeellllii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  iinntteeggrraattaa  
ddeellllee  ccoommppeetteennzzee,,  vviissttaa  ll’’aattttuuaalliittàà  ee  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeell  tteemmaa  cchhee  rriissuullttaa  eesssseerree  ddii  nnuuoovvoo  
iinntteerreessssee  ppeerr  ii  LLiicceeii  ee  cchhee  nneecceessssiittaa  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ppeerr  ggllii  IIssttiittuuttii  TTeeccnniiccii  ee  
PPrrooffeessssiioonnaallii..  LLee  pprroossssiimmee  ddiirreettttiivvee  mmiinniisstteerriiaallii  ccii  ssaarraannnnoo  cchhiiaarriittee  ddiirreettttaammeennttee  ddaallllaa  
prof.ssa Elena Gaudio, Ufficio Scuola Lavoro Ministero dell'Istruzione – 
MIUR. 
L’iscrizione al corso dovrà  essere inviata via e mail entro e non oltre il 5 marzo 2015 
utilizzando la scheda allegata.  
Si precisa che per ogni indirizzo scuola  (licei, Istituti tecnici e Istituti professionali)sono 
previsti n. 2 docenti e il Dirigente scolastico. 
Cordiali saluti 
 
Teramo li 19/02/15 
  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
  PPrrooff..ssssaa  CCaatteerriinnaa  PPrroovvvviissiieerroo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


