
   

Programul Atelierului de analiză a activităților Școlii de Vară  ,,ALTAIR 2014” 

Alegem să construim poduri…  

Destinație: MILANO, ITALIA 

Proiectul educational:  „Prin educatie, auto- si intercunoastere spre competente intr-o lume a cunoasterii” 

Coordonator de program: Curtescu Tamara 

Animator:  

Genericul activitatii: Alegem să construim poduri… 

Invitați din diasporă: Viorica Balaban, Cormano, Tatiana Ostrovan, Milano, Elizaveta Guzun, Aosta 

(dacă mai sunt sugesti – se accept cu plăcere).                                                 

Grup beneficiari: cadre didactice, directori de serie, manageri de proiect      

  

Nr. 16.08.2014 17.08.2014 18.08.2014 19.08.2014 20.08.2014 21.08.2014 22.08.2014 23.08.2014 

1 14.00  

Plecarea din 

Chisinau, 

DGETS, str. 

Dosoftei 

nr.99 

 

Drumul spre 

Shopron, 

Ungaria 

Drumul spre 

Shopron 

Mic dejun Mic dejun Mic dejun  Mic dejun Micul dejun Sosire 

Chișinău 

2 
14.00 Cazare 

la Hotel 

Szieszta, 3 *, 

9400 

Sopron, 

Lõvér krt. 37 

Ungaria 

Vizitarea 

orașului 

vechi. 

 

 

Cina. 

 

 

 

 

Atelier: 

Alegem să 

construim 

poduri. 

Obiective. 

Plecare spre 

Milano prin 

Austria 

Cazare la 

AirHotel 

Linate, 

Milano 

20090 

Novegro di 

Segrate, 

Milan, Via 

Baracca 2 

 

Excursii prin 

orașul vechi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier: 

Alegem să 

construim 

poduri.  

 

Excursii prin 

orașul vechi.  

 

12.00 

Plecare spre 

Torino. 

Cazare la 

Idea Hotel 

Torino 

Mirafiori,  

Via Paolo 

Gaidano, 

113 - 10137 

Torino 

 

 

 

 

Atelier: 

Alegem să 

construim 

poduri. 

 

 

 

 

Excursii prin 

orașul vechi.  

 

12.00 

Plecare spre 

Budapesta 

 

Cazare la 

Tulip Inn 

Budapest 

Millennium 

1089 

Budapesta, 

Üllôi útca 

94-98 

 

 

Cina. 

Budapesta 

nocturnă. 

Excursii prin 

orașul vechi.  

 

12.00 

Plecarea spre 

Chișinău 

 

P.S. Anexez o serie de materiale care eventual ar contribui la determinarea variantei finale a programului. 

 

Milano - New Yorkul Italiei 

 
Milano este un New York italian (asa este definit de americani), cu un trafic haotic si o viata frenetică, dar ideală pentru 

divertisment. Poate că tocmai de aceea, atunci cand vorbesti despre Milano nu există jumătăți de măsură: te poti indrăgosti 

nebunește de el, cucerit fiind de faptul că, aici, toată lumea are o sansă… La Milano, trebuie să privești dincolo de aparențe.  

Obiective turistice ale orașului: Domul, Castelul Sforzesco, Galeriile V. Emanuelle, Palatul Marino, Teatrul la Scala, 

Basilica San Lorenzo, Monumentul lui Leonaredo da Vinci, Catedrala Santa Maria delle Grazzie.  

Fara un traseu stabilit pe zile (care trebuie respectat), există riscul sa pierzi din obiective (mare păcat!).  

 

Traseul 1 

Piata Domului: de ce trebuie Domul de văzut?!  

-"pironul sacru " se afla in cheia de bolta de deasupra altarului principal 

- statuia ecvestra a lui Vittorio Emanuelle al II lea 

- exteriorul trebuie admirat dinspre latura din spate, venind din Piata Fontana sau de pe bd. V. Emanuelle II 

- in interior:  

- monumentul funerar al lui Gian Giacomo Medici 

- statuia SF. Bartolomeu jupuit, ambele se afla in transeptul drept 

- acoperisul cu Madonina 



- Muzeul Domului cu statuia lui Gian Galeazzo Viconti, Statuia Sf. Babila si cele trei fecioare si alte 2 statui ale lui Briosco: 

Adolescent si galeazzo Maria Sforza; cea mai cunoscuta statuie -crucifixul lui Ariberto acoperit cu foita de aur 

- in spatele Domului- Palatul Regal si Biserica San Gottardo in Corte cu fresca reprezentand Rastignirea si Monumentul lui 

Azzore Visconti 

- Galeria Vittorio Emanuelle II -are forma de cruce latina cu un centru octogonal cu 4 arcade decorate cu mozaicuri reprezentand 

Europa, Asia, Africa si America 

- Piata San Fedele - cu monumentul lui Alessandro Manzoni 

- Palatul Marino - cea mai frumoasa cladire din Milano- sediul primariei 

- Piata Scala -cu monumentul lui Leonardo da Vinci 

-Teatrul Scala 

- Basilica Sant Ambrogio (gratis cu Milan Card in anumite zile)  

- Pinacoteca Ambroziana - 35 % reducere cu Milan Card (in ziua de miercuri)  

- San Lorenzo Maggiore- cu statuia Imparatului Constantine 

Traseul 2 de la Dom pe Via Dante către: 

- Castelul Sforzesco si Pta. Castelului cu marea '' fantana circulara " 

- Pta. Cairoli si forul Buonaparte, in centrul pietei se afla monumentul lui Giuseppe Garibaldi  

- Parcul Sempione si Arcul Pacii cu maoestoasa " trasura a Pacii " 

- Turnul Branca in partea stanga a Arcului (108 m inaltime), la poalele turnului se afla Fontana metafisica si Palatul Artei 

- Bd. Sempione si Str. Certosa la intersectie cu podul Ghisalta duce catre Manastirea carteziana Garegnane cu multe fresce 

Traseul 3 

- de langa Dom, din Pta. Cordusio, Via Broletto- Biserica San Tomaso, in Pta. del Carmine cu Biserica Santa Marina del 

Carmine, apoi pe Via Madonina se afla Biserica San Carpoforo, apoi Bd. Garibaldi la Pta. San Freud cu Basilica San Simplicione 

si Santa Maria Incoronata, de langa ea incepe Via Solferino, paralela cu aceasta str. este Via San Marco si Biserica San Marco, In 

Pta. San Marco spre Brera apare Via Brera si palatul Brera (aici se poate vedea Pinacoteca di Brera - superba) si in final Pta. 

Scala cu Biserica San Giuseppe.  

Nu pot trece de Pinacoteca, fara sa va spun ca biletele se procura cu 2 luni inainte din tara. Nu puteti rata tablouri ca- Pieta a lui 

Bellini, Cena in Emmaus - Caravaggio, Cristo morto - Mantegna, L enfant gras- Modigliani, Sposalizio della Vergine- Raffaello, 

Miracolo di San Marco -Tintoretto... si multe altele.  

Doamne, este superb sa vezi asa ceva.  

Traseul 4 de la Dom 

- Bd. V. Emanuelle II, la statia de metrou Babila se face la stanga pe Bd. Matteotti pana in Pta. Meda unde se afla "discul de 

bronz" construit de Amaldo Pomodoro, imediat in stanga -Pta. si Palatul Belgioso si casa memoriala Al. Manzoni, apoi incepe 

Via Manzoni, unde pe partea stanga se afla Grand Hotel de Milan unde in 1901 a murit Verdi si apoi se ajunge la Arcul Porta 

Nouva;  

- pe Bd. Emanuelle se afla biserica San Carlo al Corso (aproape de statia de metrou Babila), legatura dintre zona pietonala si bd. 

este facuta de  

" fantana " ridicata de Dominoni, la dreapta de statia Babila se afla Bd. Monforte, apoi la dreapta apare Via Conservatorio cu 

Basilica Santa Maria della Pasione (nu trebuie ratata) - a doua biserica din Milano ca suprafata dupa Dom!!!  

- Cadrilaterul modei: Via Monte Napoleone (cea mai luxoasa strada din Milano), Via Della Spiga, Via Borgospeso, Via Sant 

Andrea, Corso Buenos Aires - cat vezi cu ochii numai moda. Seara sunt superbe vitrinele. 

 

Reiterez unele lucruri importante: 

1. Cazare cu demipensiune avem la Shopron și la Budapesta. 

2. Orașele intermediare de cazare sunt determinate din necesitatea de a staționa autocarele si pentru a îmbina simularea a  

două programe la eventuale școli ALTAIR din toamna anului 2014, 24-30.10.2014: la Shopron și la Milano (schițele de program 

se anexează). 

3. Atelierul în care vom activa are drept scop:  

- diseminarea precedentelor reușite în desfășurarea activităților Școlii de Vară ALTAIR 2014; 

- identificarea problemelor în desfășurarea activităților Școlii de Vară ALTAIR 2014; 

- determinarea vorbitorilor pentru Conferința de totalizare a activităților Școlii de Vară ALTAIR 2014, care va avea  

loc la 26 septembrie 2014; 

- definitivarea programelor Școlii de Toamnă ALTAIR 2014 ( Meteora, Grecia, Shopron, Ungaria, Milano, Italia,  

Slănic Moldova, România); 

- formarea echipelor de proiect pentru Școala de Toamnă ALTAIR 2014 ( Meteora, Grecia, Shopron, Ungaria,  

Milano, Italia, Slănic Moldova, România). 

4. Conveniți în instituțiile Dvs de proveniență asupra modalității de a îmbina participarea la atelir cu serviciul, e început  

de an școlar! 

Mizez pe participarea activă a Dvs, aștept sugestii de îmbunătățire a programului. Nu avem prea mult timp pentru 

dezbateri în acest scop, de aceea vom activa în baza principiului Știu. Pot. Fac. Sunt!  

O zi bună! Doamne ajută! 

 

 


