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TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo 

 

Imię i nazwisko autora: Maria Bednarska 

 

Temat zajęć: W poszukiwaniu atrakcji turystycznych w regionie Abruzzo 

 

Wprowadzenie: 

 Scenariusz zawiera podstawowe informacje na temat włoskiego regionu Abruzzo 

(Abruzja) i powinien być realizowany w pracowni z dostępem do Internetu.  

Zadania, które mają wykonać uczniowie, posłużą wzbogaceniu ich wiedzy na temat 

Abruzji jako regionu partnerskiego w projekcie „TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja 

jako miejsce promocji regionów świętokrzyskiego i Abruzzo” oraz wykażą się umiejętnością 

planowania. 

 

Cele zajęć: 

Uczestnik szkolenia (uczeń): 

 rozwinie umiejętność wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji 

pochodzących z różnych źródeł, łączenia różnego typu materiałów w prezentacji 

multimedialnej na temat atrakcji turystycznych regionu Abruzzo w programie Microsoft 

PowerPoint lub Prezi; 

 rozwinie ciekawość poznawczą poprzez zainteresowanie regionem i wzbogaci swoją 

wiedzę na temat regionu we Włoszech – Abruzzo; 

 przetłumaczy teksty na język angielski/polski; 

 porówna regiony Abruzzo (Abruzję) i świętokrzyski pod kątem występujących 

podobieństw i różnic; 

 rozwinie umiejętność współpracy w zespole.  
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Metody i formy pracy:  

wykład w formie prezentacji multimedialnej, praca z tekstem, praca z komputerem, dyskusja, 

praca w grupach. 

 

Środki dydaktyczne:   

Załącznik nr 1  – Bingo. 

Załącznik nr 2  – Karta wycieczki. 

Załącznik nr 3  –  Prezentacja multimedialna – Abruzzo 

Załącznik nr 4  – Karta ewaluacji: kosz i walizka. 

Mapa ścienna Europy. 

Atlas samochodowy, mapa drogowa Włoch. 

Przewodniki po Włoszech.  

Słownik języka angielskiego. 

  

Czas zajęć:  

4 godziny dydaktyczne.   

 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu, integracja grupy – gra Bingo. 

2. Włochy – Abruzzo, lokalizacja przestrzenna regionu.  

3. Historia i dzień dzisiejszy Abruzzo. 

4. Zadania dla zespołów uczniów: tworzenie prezentacji multimedialnej i quizu na temat 

atrakcji turystycznych regionu Abruzzo, planowanie wycieczki lotniczej, autokarowej,  

do Abruzzo (wybór trasy, koszty związane z przejazdem, noclegiem, wyżywieniem, 

lokalnymi atrakcjami, program pobytu). 

5. Poszukiwanie podobieństw i różnic obu regionów. 

6. Tłumaczenie prezentacji i quizu na język angielski. 
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Wstęp 

  1. Jako wstęp do zajęć prowadzący proponuje grę Bingo, która jest związana z 

Włochami. Każdy z uczestników otrzymuje Bingo (Załącznik nr 1) i ma za zadanie wypełnić 

go na czas, poszukując osoby, która może odpowiedzieć na pytanie i której imię wpisuje na 

karcie. Każda z osób może tylko raz udzielić odpowiedzi pytającemu. Uczestnik, który 

pierwszy wypełni kartę krzyczy: „Bingo!”, jako zwycięzca otrzymuje nagrodę. Jest to zabawa 

integracyjna na czas. 

2. Prowadzący prezentuje region Abruzzo (Abruzję) z wykorzystaniem mapy 

ściennej Europy i na podstawie prezentacji (Załącznik nr 3) podaje podstawowe informacje o 

regionie. 

3. Położenie: Abruzja (Abruzzo) to region leżący w centrum Półwyspu Apenińskiego.  

Graniczy z regionami: Marche (na północy), Lazio (na zachód i południowy zachód), Molise 

(na południowym wschodzie) i Morzem Adriatyckim (na wschodzie). Powierzchnia regionu 

to ok. 10 763 km kwadratowe, zamieszkałe przez ok. 1 350 000 mieszkańców. Jest to jeden z 

najbardziej górzystych regionów we Włoszech, w którym znajduje się najwyższy szczyt 

Apeninów Corno Grande (2914 metrów n.p.m.). W granicach regionu znajduje się Park 

Narodowy Abruzzo, w którym podziwiać możemy śródziemnomorską faunę i florę. W 

regionie można wyróżnić dwa typy klimatu: ciepły i suchy na wybrzeżu oraz alpejski w 

górach. 

Przyroda. W regionie występuje roślinność charakterystyczna dla regionu 

śródziemnomorskiego, między innymi: oliwki, wierzba, topola, dąb, olcha, akacja, kapary, 

rozmaryn, głóg, lukrecja, drzewa migdałowe etc. W górach na wysokości ponad 2000 metrów 

znajdziemy: storczyki, jałowiec i szarotkę. Zwierzęcym symbolem Abruzji jest kozica, poza 

nią możemy spotkać: wilki, jelenie, rysie, sarny, lisy, dzikie koty, dziki, borsuki, wydry, 

niedźwiedzia brunatnego i owczarka Maremma-Abruzzese. Wśród płazów występują: 

ropuchy, salamandry, żaby. Wśród ptaków zobaczyć możemy: orła, kanię rudą, jastrzębia, 

lannera, griffina, sowę, dzięcioła, ziębę i wiele innych. 
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Historia. Nazwa Abruzzo prawdopodobnie pochodzi od łacińskiego Aprutium, którą 

odnajdujemy w średniowiecznych źródłach. Termin Abruzzia pojawia się w czasach, kiedy 

region był częścią Królestwa Obojga Sycylii.  

Gospodarka. Jeszcze kilka lat temu Abruzja była regionem ubóstwa, podobnie jak 

regiony w południowych Włoszech,  jednak szybki jej rozwój spowodował, że obecnie należy 

do regionu „włoskie Mezzogiorno” (region pierwszy). Budowa autostrad (A24 i A25) 

umożliwiła dostęp do państwowych i prywatnych inwestycji. Silne trzęsienie ziemi w 

L’Aquila 6 kwietnia 2009 roku doprowadziło do gwałtownego spowolnienia gospodarczego, 

ale w 2011 r. w regionie odnotowano wzrost gospodarczy, tak że problemy wydają się być 

zażegnane. W gospodarce szybko rozwija się inżynieria mechaniczna i zauważalna jest 

transformacja gospodarki od rolnictwa do przemysłu i usług. Rolnictwo, które jest wysoko 

zmodernizowane, oferuje wysokiej jakości produkty (wino, zboża, buraki cukrowe, oliwki, 

warzywa i owoce, produkty mleczne). Tradycyjnymi produktami są szafran i lukrecja. 

Najbardziej jednak znanym produktem na świecie pochodzącym z regionu Abruzzo jest wino 

Montepulciano d’Abruzzo, Controguerra, Trebbiano d'Abruzzo. Kuchnia Abruzji to kuchnia 

rybaka lub pasterza. Obfituje w ryby oraz owoce morza, w regionach górskich w baraninę,  

ser owczy pecorino, ręcznie robiony makaron (pasta), potrawy z prawdziwków i trufli.  

Kolejnym produktem regionalnym jest oliwa (olej z oliwek), która jest tak dobrej jakości, że 

wielu Włochów je ją z samym chlebem. 

Turystyka. Bogactwo zamków i średniowiecznych miast, zwłaszcza w pobliżu 

L’Aquila, spowodowało, że region zyskał przydomek Abruzzoshire przez analogię z 

„Chiantishire” w Toskanii. „Times” opisał swego czasu Abruzję jako „królestwo 

agroturystyki” we Włoszech. Turystyka stanowi ok. 20% przychodów w regionie. Na 

obszarach górskich funkcjonują ośrodki narciarskie, na wybrzeżu można korzystać z uroków 

Morza Adriatyckiego. Parki narodowe (jedna trzecia powierzchni) i rezerwaty przyrody 

znajdujące się w regionie również przyciągają co roku tysiące turystów pragnących zobaczyć 

rzadkie gatunki fauny i flory. Bardzo dobrze rozwija się turystyka letnia, wiele ośrodków 

turystycznych na wybrzeżu ma przywilej i prestiż należeć do „Blue Flag” – za jakość wody i 

usług. Najbardziej znane miasta regionu: Chieti, Teramo, Vasto, Giulianova, L’Aquila mogą 
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pochwalić się zabytkami z okresu średniowiecza. Pescara uznawana jest za najbardziej  

nowoczesne miasto regionu, w którym również znajduje się wiele pozostałości historycznych. 

Większość turystów przyjeżdżających do Abruzji pochodzi z Włoch, Francji, Niemiec, a 

różnorodność krajobrazów powoduje, że region może im wiele zaoferować.  

Głównymi miastami regionu są: L’Aquila – jednocześnie stolica regionu i prowincji 

L’Aquila (drugie co do wielkości miasto po Pescarze), Pescara – największe miasto regionu i 

główny port, oraz Teramo i Chieti. 

Transport i komunikacja. W regionie znajduje się jeden z międzynarodowych 

portów lotniczych – Abruzzo International Airport, otwarty w 1996 roku. Oprócz niego w 

miejscowości Sadów znajduje się drugi port lotniczy L’Aquila-Preturo Airport, przeznaczony 

dla prezydenckich G8, w perspektywie udostępniony będzie również dla ruchu cywilnego. W 

Abruzji są cztery porty, największy to Pescara – uhonorowany „Niebieską flagą” Unii 

Europejskiej za jakość oferowanych usług. Region posiada linie kolejowe i sieć autostrad A24 

(Roma–Aquila–Teramo), A25 (Torano–Avezzano–Pescara), A14 (Bolonia–Taranto). 

Administracja. Region podzielony jest na cztery prowincje: Chieti, L’Aquila, 

Pescara, Teramo. Posiada własny herb i flagę. Na czele prowincji stoi prezes. 

Kultura. Z regionem kojarzony jest jeden z poetów starożytnych Owidiusz. Abruzja 

ma wiele najlepiej we Włoszech zachowanych średniowiecznych miast położonych na 

wzgórzach. Castel del Monte (Zamek na Górze) z XIII wieku, uznawany za jedno z 

najdoskonalszych dzieł architektonicznych średniowiecza, wpisany został na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek przekształcono w więzienie, był też ochroną 

podczas zaraz. Ma kształt idealnie oktagonalny (ośmiokątny), wzorowany prawdopodobnie na 

muzułmańskiej Kopule na Skale w Jerozolimie lub katedrze akwizgrańskiej. Niedaleko od 

zamku leży klasztor Santa Maria del Monte. 17 sierpnia w zamku ma miejsce magiczna La 

Notte delle Streghe (Noc Czarownic). W ciągu dnia możemy zobaczyć jak wyglądało życie 

codzienne w Castel del Monte w przeszłości,   o zmroku zostaniemy przeniesieni w magiczny 

świat pradawnych wierzeń i tradycji. Castel del Monte był również głównym miejscem akcji 

filmu Amerykanin z udziałem Georga Clooney.  W Rocca di Calassio znajdują się ruiny 

starożytnej fortecy, często wykorzystywanej przez filmowców. Castella to zabytkowe 
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centrum ceramiki, którą rzemieślnicy produkowali dla większości dworów królewskich w 

Europie. Atria zaś słynie z Lukrecji. Można ją nabyć w wielu sklepach oraz aptekach. Wybór 

jest niesamowity: korzenie rośliny Glycyrrhiza glabra (które się żuje), słodycze z lukrecji w 

różnych kształtach np. spagetti, małe cukierki ze 100% wyciągu z lukrecji, likiery itp. 

Lukrecja jest znana ze swoich własności leczniczych, między innymi ma działanie 

rozkurczowe, używana jest jako środek wykrztuśny, przeczyszczający, moczopędny. W 

Crecchio na koniec lipca jest organizowana. Kolacja Bizantyjska -  festyn trwający trzy dni,  

podczas którego, nabywa się gliniane naczynia oraz drewnianą łyżkę które posłużą do 

skosztowania bizantyjskich specjałów:  zupy z ciecierzycy, fig nadziewanych orzechami, 

wina aromatyzowanego płatkami róży. Mieszkańcy Crecchio są w trakcie festynu odziani w 

bizantyjskie szaty i całe miasteczko cofa się w czasie. Możemy również przyjrzeć sie w 

Creccio wyrobowi garnków, kowalstwu lub wziąć udział w grach i zabawach z tamtej epoki. 

Castello di Rocca Calascio to majestatyczny zamek-forteca, jedna z najwyższych fortec w 

Europie.  Zbudowana w całości z kamieni była używana jedynie do celów obronnych. Zamek 

Rocca Calascio był „naturalnym" planem takich filmów jak: „Lady Hawke" (z udziałem M. 

Pfeiffer i R. Hauer),  „mię Róży" (z Seanem Connery). W Rocca di Calassio znajdują się 

ruiny starożytnej fortecy, często wykorzystywanej przez filmowców. Castella to zabytkowe 

centrum ceramiki, którą rzemieślnicy produkowali dla większości dworów królewskich w 

Europie. 

Przedstawiona prezentacja nie wyczerpuje tematu związanego z Abruzją. 

  

4. Prowadzący  przedstawia zadania, które mają do wykonania w grupach uczniowie.  

 

Grupa pierwsza (3-4 osoby) ma za zadanie, korzystając z różnych źródeł informacji 

(Internet, przewodniki), przygotować prezentację multimedialną na temat Abruzji i jej atrakcji 

turystycznych z wykorzystaniem programu Microsoft PowerPoint lub Prezi (w zależności od 

możliwości i znajomości programów). Prezentacja powinna składać się z minimum 12 

slajdów i zawierać informacje, które nie pojawiły się w prezentacji prowadzącej, np. kuchnia, 

ciekawi ludzie, muzyka itp. 
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Grupa druga (3–4 osoby) ma za zadanie, korzystając z różnych źródeł informacji, 

przygotować guiz na temat regionu Abruzzo. Quiz powinien liczyć minimum 10 pytań. 

 

Grupa trzecia (4–5 osób), która reprezentuje Biuro Turystyczne, ma za zadanie 

przegotować wycieczkę samolotem z Kielc do Abruzzo dla rodziny składającej się z trzech 

osób w wieku 30, 37 i 7 lat. Wyjazd musi zawierać dokładny koszt z uwzględnieniem 

aktualnych cen związanych z przejazdem na trasie Kielce – L’Aquila – Pescara – Kielce, 

pobytu (zakwaterowania, wyżywienia) i uwzględniać zaproponowany przez Biuro program 

pobytu. Wyjazd powinien trwać 5 dni.  Karta pracy (Załącznik nr 2). 

 

Grupa czwarta (4-5 osób) ma za zadanie przygotować wycieczkę dla 35-osobowej 

grupy młodzieży z klasy maturalnej szkoły ponadgimnazjalnej X autokarem z Kielc do 

Abruzzo. Wyjazd musi zawierać cenę wycieczki z uwzględnieniem aktualnych kosztów 

przejazdu (przebieg trasy, cena paliwa, ilości kilometrów etc.), pobytu (zakwaterowania, 

wyżywienia), z uwzględnieniem programu pobytu. Wyjazd powinien trwać 9 dni. Karta pracy 

(Załącznik nr 2). 

 

Na zakończenie zespoły prezentują efekty swojej pracy na forum. Potem odbywa się  

krótka dyskusja na temat tego, co było łatwe, a co sprawiało trudności w wykonaniu 

powyższych zadań. 

 

 5. Kolejne zadanie, które prowadzący przedstawia uczniom, polegać będzie na  

poszukiwaniu elementów wspólnych obu regionów z wykorzystaniem mapy mentalnej. 

Uczniowie pracują w dwóch zespołach. Po wykonaniu ćwiczenia następuje jego prezentacja 

na forum. 

 

           6. Jako kontynuację zajęć uczniowie będą mieli za zadanie przetłumaczyć stworzoną 

przez siebie prezentację i quiz. 
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Ewaluacja zajęć:  

Jako ewaluację i ocenę zajęć prowadzący proponuje metodę:  kosz i walizka 

(Załącznik nr 4). 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Bingo. 

Załącznik nr 2 –  Karta wycieczki. 

Załącznik nr 3 –  Prezentacja multimedialna – Abruzzo. 

Załącznik nr 4 – Karta ewaluacji: kosz i walizka. 

 


