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Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Nele Soosalu, Mairi Perman, Maarja Pälsing. 

 

Me saabusime Itaaliasse Pisa linna kolmapäeval. Esimese asjana käisime vaatamas 
maailmakuulsat viltust Pisa torni. 

 

 

 

Seejärel sõitsime bussiga 25 kilomeetrit Lucca poole, meie kohtumispaika Viareggio linna. 
Viareggio linn on väike, Pärnut meenutav kuurortlinn mere ääres. Viareggio põhitegevused on 
jahtide ehitus ja lillekasvatus. 

Samal õhtul kogunesid kõikide partnerriikide õpetajad Viareggio äärelinna Torre del Lagosse, 
kus toimus ekskursioon Puccini ooperiteatris Gran Teatro Puccini. Puccini ooperiteater asub 
maailmakuulsa helilooja Giacomo Puccini villa, kus ta elas ja töötas ning on ka maetud, 
vahetus läheduses. Puccini ooperiteater kujutab endast suurt vabaõhulava, mida suvisese 
ooperifesivali ajal külastab ligikaudu 40 000 inimest. 



 

 

Ooperiteatrit külastades oli meil võimalus kuulata Puccini Fesivali Laste Koori esinemist. 
Lapsed esitasid meile suurepäraseid aariaid Puccini ooperitest. 

 

 

 

 



Õhtu lõppes „Tere tulemast“ õhtusöögiga kohalikus restoranis Diesis. Jällenägemise rõõm oli 
suur ja tore oli tutvuda uute õpetajatega Hispaaniast. 

 

Neljapäeval toimus esimene seminar Istituto Comprensivo Darsenas. Esimese asjana panid 
kõik parterriigid kooli üles oma maad tutvustava stendi õpetajatele, lastele ja nende 
vanematele tutvumiseks. 

 



Seejärel algas pikk seminari päev, mille käigus esitlesid kõik partnerriigid oma laste küsitluste 
tulemuste kokkuvõtteid ja ettekandeid „Me armastame oma erinevusi“ nädalast. Hiljem 
toimus Skype ühendus Itaalia ja Türgi laste vahel. Lapsed esinesid laulude ja tantsudega. 

 

Hiljem oli meil võimalus tutvuda kooliga (lasteaiaga) – Itaalias on algkool ja lasteaed tihti  
omavahel ühendatud ja asuvad samas majas.  

 

 



 

Sama päeva õhtul toimus giidiga jalutuskäik läbi Viareggio linna ja õhtu lõppes õhtusöögiga 
restoranis Balena. Balena asub Viareggio mereäärsel turistipromenaadil. 

 

 

Reedel kogunesime me Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia Tenutas, kus toimus teine 
seminar.  Teise seminari käigus vaatasime üle projekti tegevused ja tähtajad, ning leppisime 
kokku tegevused ja esitlused, mida tutvustatakse järgmisel projekti kohtumisel novembris 
Inglismaal.  



Samuti toimusid Skype ühendused Itaalia ja ülejäänud partnerriikide Eesti, Inglismaa ja 
Itaalia vahel. 

Hiljem toimus ekskursioon koolis ja Itaalia laste esinemine koos lapsevanematega. Itaallased 
olid ette valmistanud etenduse „Kalapoeg Nemost“, kus peaosalised olid lapsevanemad. 

 

 

 

 

 



Sama päeva õhtul külastasime Viareggio karnevali muuseumit Cittadella del Carnevale. 
Cittadella del Carnevale on nö. karnevalilinn, mis on tohutusuur hoone karnevali muuseumi 
ja angaaridega suurte papist kujude ehitamiseks ja hoiustamiseks. Kuulus Viareggio karneval 
toimub igal aastal viiel nädalavahetusel jaanuaris-veebruaris. Karnevali papist kujude teemad 
on peamiselt satiirilised ja hetkel poliitikas aktuaalset pilkavad. 

 



 

 

 



Peale muuseumi külastust jätsime kõigiga hüvasti ja jalutasime veel viimast korda Viareggio 
linnas ja kohalikul turuväljakul. Õhtu lõpuks leidsime ühe toreda suveterrassiga pizzarestorani 
rannaäärsel promenaadil, et veel viimast korda Itaaliale väga iseloomulikke maitsvaid toite 
nautida. 

 


