
COMENIUS SEMINAR ITAALIAS, MILAANOS, ROZZANOS 

10.05.2014 – 15.05.2014 

 

Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Liisa Prööm 

 

Saabusime Milanosse laupäeval 10.05 õhtupoolikul. Pühapäeval  11.05 jalutasime ringi 

Milanos ja Navigli  linnaosas, mis on tuntud oma kanaliäärsete kohvikute ja lõbusa meeleolu 

poolest. Õhtul kohtusime projekti partneritega õhtusöögiks Trattoria Da Armando & 

Christianis. 

Esmaspäeval 12.05 algas seminar Itaalia partnerite koolis Garofani põhikoolis. Hommikul 

võtsid meid vastu toredate etteastetega kooli õpilased. 

 

Trummi ja tantsuansambel Black Bongo 

 

Hommikupoolikul toimus esimene seminar, mille käigus partnerid tegid ettekandeid enda 

riigis kultuurilise teadlikkuse õpetamise kohta ja tegevustest lastega kahe seminari vahel. 

Itaalia partnerid tutvustasid Itaaliat ja enda lastejuttu „Little blue and little yellow“.   



 

Peale seminari jalutasime ringi koolis ja tutvusime laste, personali ja majaga. Silma jäid 

toredad Sipsiku tööd, mis olid lastega tehtud.  

 

 

                                                          



Lõuna ajal liikusime edasi Gramsci lasteaeda, kus toimus buffee lõunasöök traditsiooniliste 

Itaalia toitudega, mille kõik olid valmistanud lapsevanemad.  

 

 

 

Gramsci lasteaia laste tervitus 



 

Lastevanemate poolt valmistatud traditsioonilised Itaalia toidud 

 

 

Peale lõunat külastasime Milano põhikooli, kus lapsed esinesid meile Itaalia lastejutuga 

„Little blue and little yellow“.  



 

Milano põhikooli õpilaste lavastus „Little blue ja little yellow“ 

 

Sama päeva õhtul toimus giidiga jalutuskäik Milano linnas, mille käigus külastati Duomo 

katedraali, Galleria Vittorio Emanuele käiku oma maailmakuulsate brändipoodide 

vaateakendega, La Scala ooperiteatrit ja keskaegset kindlust Castello Sforzescot.  

Õhtu lõpetasime õhtusöögiga Naviglis Ciccio-Pasticcio restoranis.  

 

Duomo katedraal 



 

 

Teisipäeval 13.05 sõitsime rongiga Como linna, kus sõitsime laevaga Como järvel ja 

külastasime Como järve äärseid kuurortlinnu.  

 



Esimene peatus oli muinasjutulises Bellagio linnas. Seal jalutasime ringi ja sõime lõunat 

restoranis Antico Pozzos. Edasi sõitsime laevaga Tremezzo linna, kus külastasime Villa 

Carlottat, mis tegutseb botaanikaaiana, kus on maalilised lilleaiad.  

 

 

Koos projekti partneritega Villa Carlottas 



Õhtusöögiks sõitsime tagasi Milanosse, kus sõime pizzarestoranis Pizzeria Naturale.  

 

 

Kolmapäeval 14.05 külastasime hommikul Rozzano linnapead ja Cascina lasteraamatukogu. 

 



Seejärel külastasime Roma lasteaeda, kus lapsed esinesid tervituslauluga. Seejärel tutvusime 

lasteaia ruumide,  laste ja personaliga ning toimus meisterdamistöötuba.  

 

 

 



 

 

Meisterdamistöötuba Roma lasteaias 



 

 

Seejärel külastasime Rododendri lasteaeda, kus lapsed esinesid tervituseks ja seejärel 

külastsime lasteia ruume ja tutvusime laste ja personalig 

 



 

 

Pealelõunat külastasime Fellini teatrit, kus Garofani kooli õpilased esinesid aastalõpu 

muusikalis „Peeter Paan“.  

Seejärel suundusime tagasi Garofani kooli, kus toimus kingituste üle andmine ja sertifikaatide 

jagamine. Jätsime hüvasti kooli personaliga ja suundusime õhtusöögile Milanosse, kus jätsime 

hüvasti kõigi partneritega. 

 



 

Kingituste üleandmine Itaalia partneritele 

 

Sertifikaatide jagamine seminaril osalenud partneritele 

 


