Temat WebQuestu: Tradycja
Tytuł WebQuestu: Odkrywanie Tradycji Rodzinnych!
Kompetencje kluczowe: świadomość i ekspresja kulturowa; kompetencje
informatyczne; kompetencje społeczne i obywatelskie; praca zespołowa; myślenie
krytyczne; kreatywność; badania online; komunikacja.
Słowa kluczowe: Tradycje rodzinne, tradycje narodowe, kultura europejska, tradycje
kulturowe, różnorodność kulturowa.
Wprowadzenie
Tradycje, zwyczaje, obrzędy, rytuały
odgrywają ważną rolę w naszym
życiu i bezpośrednio w naszym
rozwoju. Zawsze stabilizują one
relacje społeczne, konsolidując to,
co zostało osiągnięte na przestrzeni
wieków przez pokolenia naszych
przodków.
Celem tego web Quest jest odkrycie
wpływu tradycji i rytuałów na ludzkie
życie i kulturę, ponieważ to właśnie
społeczeństwo ludzkie stworzyło
kulturę, gromadząc doświadczenie zdobyte przez lata.
Pomoże Ci to również rozwinąć zrozumienie, szacunek i uznanie dla Twojej rodziny i jej
tradycji oraz tradycji z innych kultur.
Zadanie
Twoja rodzina nie obchodzi świąt i nie robi żadnych
tradycyjnych rzeczy, jak każda rodzina Twoich
przyjaciół. Nie zawsze tak było. 10 lat temu, gdy żyli
twoi dziadkowie, obchodziłeś wszystkie święta i
jadłeś tradycyjne rodzinne posiłki co tydzień.
Postanowiłeś przywrócić te tradycje do swojego
rodzinnego domu, który będzie trwał przez całe
pokolenie. Odwiedzasz willę dziadków, w której nigdy
nie byłeś po ich śmierci. Stary dom był zakurzony, ale
nadal utrzymywał ciepłą atmosferę. Na końcu
korytarza był malutki pokój, w którym dziadkowie
spędzali większość czasu i gdzie trzymali wszystkie
swoje tajemnice. Półki były w pamiątkach i
fotografiach z całej Europy, książkach w różnych
językach i ręcznie pisanych dziennikach.
Chwyciłeś kilka rzeczy, które powinny być tym, czego
szukałeś i chciałeś wyjść, ale drzwi były zamknięte.

Aby pomóc ci wydostać się stamtąd i zrealizować swój cel, dostajesz zadania oparte na
głębokiej tradycji twojej rodziny.
Uwaga dla Facylitatora:
Po pierwsze, podziel uczniów na losowe grupy po 3 lub 4 osoby i poproś, aby wymienili się
swoimi kreatywnymi pomysłami i przeprowadzili samodzielne badania pozwalające rozwinąć
ich pomysły i zaprezentować nową tradycję na koniec zadania. W tym Web Quest rolą
moderatora jest prowadzenie dyskusji grupowej w trakcie lekcji oraz rola kuratora na jej
zakończenie.
Proces:
Krok 1: Czym jest tradycja?
"Tradycja" wydaje się prostym słowem do
zdefiniowania, ale definicja "przekazywanie
obyczajów lub przekonań z pokolenia w
pokolenie, lub fakt ich przekazywania w ten
sposób" - jest niekompletna. Sprecyzujmy to
bardziej dokładnie. Czym więc jest tradycja?
Co sprawia, że jest to tradycja?
Jeśli chcesz przywrócić zapomniane tradycje
rodzinne, musisz znać odpowiedzi na te
pytania.
Zapoznaj się z treścią dostępną w tych linkach, aby lepiej zrozumieć czym jest tradycja:
- https://www.dictionary.com/browse/tradition
- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tradition
- https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/gendersexuality/What%20is%20tradition.pdf
- https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and-socialreform/sociology-general-terms-and-concepts/tradition
Krok 2: Rola tradycji w naszym życiu
Przez cały czas i wśród wszystkich narodów, głównym
celem było zachowanie, konsolidacja i rozwój dobrych
obyczajów i tradycji ludowych dla przekazania młodszym
pokoleniom codziennego, przemysłowego, duchowego,
doświadczenia zdobytego przez poprzednie pokolenia.
Skup się na specjalnej rodzinnej tradycji kulinarnej,
włącznie z opisem okazji, na którą jest przygotowywane
jedzenie (nawet jeśli jest to tylko na niedzielne śniadanie),
kto je przygotowuje i jak, specjalne naczynia lub używane
składniki, inne rytuały związane ze zwyczajem kulinarnym.
Zrób indywidualną prezentację PowerPoint tego przepisu i
całego procesu.

Kliknij na ten link, aby zobaczyć istotę i rolę tradycji w naszym życiu:
- https://www.youtube.com/watch?v=knTBMoqluv0
Krok 3: Różnice i podobieństwa między tradycjami europejskimi
Europa jest obszarem jedności w różnorodności, gdzie ludzie różnych sekt, kast i religii żyją
razem. Wychowując się w środowisku wielokulturowym, trzeba najpierw poznać i docenić
własną kulturę, chcieć się nią dzielić i tak właśnie
postępować. Wtedy można poznać inne kultury,
zaakceptować i szanować je.
Wybierz dowolny kraj europejski inny od swojego i
wykonaj badania, co pozwoli wypełnić kilka aspektów
z tego kraju. Poniższe propozycje są tylko sugestiami.
Tradycyjny strój:
Muzyka ludowa:
Sztuka i rzemiosło:
Festiwale:
Religia:
Taniec tradycyjny:
Kuchnia (jedzenie):
Biżuteria tradycyjna:
System rodzinny (role, wielkość rodziny):
Zwyczaje:
Porównaj swoje odpowiedzi z innymi i przedyskutuj je:
Czy wszystkie kraje europejskie praktykują te same
lub podobne tradycje?
Krok 4: Podtrzymywanie tradycji we współczesnym świecie
Tradycje są nadal ważne, nawet jeśli
postanowiliśmy zmienić nasz stary
świat
na
świat
współczesny,
zmieniliśmy tylko sposób życia, a nie
fizyczną istotę, wciąż kopiujemy
przeszłość.
Współczesne
społeczeństwo staje się mieszaniną
kultur, ale w miarę jak posuwamy się
naprzód, decydujemy się uczcić
naszą przeszłość i sprawić, by stała
się ona częścią naszej kulturalnej
przyszłości!
Być może powinniśmy częściej poświęcać czas, aby docenić tradycje, które podtrzymują
nasze kultury żywe.
Zbadajcie strony internetowe, aby zobaczyć, jakie tradycje są zapomniane, i jakich już nie ma,
lub jak wasze ulubione tradycje zmieniły się w czasie i dokonajcie prognozy na temat tej
tradycji. Zdecyduj, który z tematów będzie przedmiotem dalszych badań i w jaki sposób
możesz zademonstrować swoje badania i pomysły online (możesz pisać krótkie artykuły lub
tworzyć pliki audio lub wideo).

Te linki mogą być dla Ciebie przydatne:
- https://mattcornock.co.uk/technology-enhanced-learning/creative-ways-to-presentwork-digitally/
- https://blog.rankreveal.com/interesting-ways-to-present-boring-information/
Krok 5: Załóż własną rodzinną tradycję

Tradition is something that binds families together and makes them feel safe and
comfortable. You can create a culture within your friends and family and start traditions that
last a lifetime. Develop a new tradition to be
integrated into your family.
Gather group research and interviews, and
brainstorm a new tradition to propose.
Here are some potential ideas to try.
- Creating a new decoration or
ornament every year for your own
home or as a gift.
- Singing songs or playing musical
instruments with the whole family.
- Spending a vacation living in a camp,
tent, or camper.
- Watching the sun go up or come down, fishing or collecting berries and mushrooms
every season.
When the peer review is finalised, you and your team have to make a short presentation about
your new tradition for the curator, it is important that you address the following questions:
- What purpose would the new tradition serve?
- How would it fill a gap in the traditions that already exist?
- How would the new tradition bring your family together?
- Is there a role that technology can play in new tradition?
Learning outcomes
Knowledge
-

-

Factual knowledge to
define tradition.
Theoretical
knowledge about
importance of
traditions in our life.
Basic knowledge
about various
traditions in Europe.
Factual knowledge
about differences,
and similarities
between of some
European traditions.

skills
-

-

-

Attitudes
Present different
traditions to group
members.
Apply research skills
to look for
information about
European traditions.
Ability to collect and
examine information
about traditions, and
compare traditions to
others.
Apply initiative skills
in activities of the
Web Quest.

-

-

Awareness of
different cultural,
religious, personal,
and family traditions
in Europe.
Appreciation of
European traditions.
Respect for the
different European
traditions.

-

-

Practice teamwork
skills to complete the
project.
Ability to examine
information sources
online for making
predictions about the
tradition future.
Apply critical thinking
to identify traditions'
differences and
similarities.

Conclusion
European countries are full of traditions, some of them are very beautiful, colourful and
picturesque and seem very reasonable; others are curious, sometimes funny, sometimes exist
only to attract tourists. Many traditions have appeared a long time ago and many centuries
have passed, while others have appeared relatively recently. There are many traditions related
to historical events, Parliament, the court of law, university life, as well as traditions that appear
in everyday life.
National holidays, traditions and rituals - this is not just a way, a method or technique by which
you can have fun, it is a culture and art, thanks to which, and through which achieved a
harmonious relationship between the past, present and future of our people, and the task of
this Web Quest is to prove that these traditions play an important role in your life and directly
in your development.

Note: All images used in this Web Quest, were retrieved from www.unsplash.com
https://pixabay.com/ . As such they are free to use without license or copyright.

