Tema: Min taħseb li int? — l-identità
Biex nesploraw it-tema tal-identità, ħloqna tliet taqsimiet tax-xogħol distinti. Kull taqsima tinvestiga
aspett partikolari tat-tema, li joffri perspettivi u sfidi differenti. L-attivitajiet għall-klassi u fi gruppi
huma ispirati mill-wirja permanenti f'Dar l-Istorja Ewropea.

Taqsima 1:
Taqsima 2:
Taqsima 3:

X'inhi l-identità tiegħi?
L-identitajiet kif jissawru u jinżammu?
Aħna u l-oħrajn; kif l-identità tinkludi u teskludi

Kull taqsima fiha:
 Noti ta' gwida għall-għalliema
 Attivitajiet
 Riżorsi viżivi u testwali ta' sfond
 Riżorsi onlajn suġġeriti
L-attivitajiet jistgħu jinkludu diskussjonijiet immexxija mill-għalliem, ħidma fi gruppi, tagħlim li lpersuna tagħżlu waħedha u l-użu ta' sorsi storiċi primarji u sekondarji. L-għalliema jistgħu jagħżlu
huma l-attivitajiet li jixtiequ jagħmlu fil-klassi u fi gruppi.
Deskrizzjoni ġenerali tat-tema
It-tagħlim tal-identità huwa suġġett kumpless u sensittiv. Aħna lkoll ġejjin minn sfondi differenti,
għandna esperjenzi differenti tal-ħajja u kbirna f'kuntesti kulturali u etniċi li jistgħu jkunu mbegħdin
ħafna minn dawk tan-nies ta' madwarna. Il-mod kif niddeskrivu u niddefinixxu lilna nfusna jista'
jkollu għeruq fondi li l-bidu tagħhom jafuh żmien ilu, bħal fil-każ tal-konnessjonijiet fil-familja jew
bejn in-nies ta' kwartier partikolari. Madankollu, l-identità u sens ta' min huma n-nies joħolquhom
ukoll minn aspetti soċjali aktar immedjati ta' madwarhom, bħalma huma l-impjiegi, il-passatempi jew
it-tipi ta' ħbieb u gruppi li jidentifikaw jew iqattgħu l-ħin magħhom. Indikaturi ewlenin tal-identità
jinkludu l-etniċità, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali u l-bixra fiżika, u dawn kollha jistħoqqilhom irrispett. Is-sens ta' min aħna jista' jinbidel skont ċirkustanzi differenti u tul perjodi ta' żmien. Is-sens
ta' min aħna jista' wkoll ma jkunx l-istess bħal kif jarana ħaddieħor fir-realtà! F'din it-tema,
nesploraw kif huwa possibbli li ngħallmu ideat madwar is-suġġett tal-identità li jiftħuh u jwessgħuh
permezz tal-użu ta' eżempji storiċi. It-taqsimiet li ġejjin juru li l-identitajiet, inklużi dawk nazzjonali u
storiċi, qatt mhuma tassew fissi darba għal dejjem, imma huma pjuttost kalejdoskopju li jinbidel ilħin kollu.
Definizzjonijiet
Identità
"L-identitajiet qatt ma jiġu unifikati u, fl-aħħar żminijiet moderni, qed isiru dejjem aktar frammentati
u mixquqa; qatt mhuma fis-singular, imma dejjem jinbnew fil-multipliċità u b'elementi minn diskorsi,
prattiki u pożizzjonijiet differenti u antagonistiċi li spiss jitrikkbu fuq xulxin. Huma ... l-ħin kollu
għaddejjin mill-proċess ta' bidla u trasformazzjoni."
Sors: Stuart Hall, Questions of Cultural Identity, 1996
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Identità etnika
"Grupp etniku huwa tip ta' kollettività kulturali, waħda li tenfasizza r-rwol ta' miti tad-dixxendenza u
l-memorja storika, u li tingħaraf permezz ta' differenza jew differenzi kulturali bħalma huma rreliġjon, l-użanzi, il-lingwa jew l-istituzzjonijiet."Sors: Anthony D. Smith, National Identity, 1991
Nazzjon
"Komunità magħrufa b'isimha li għandha territorju storiku, miti u memorji kondiviżi, kultura pubblika
komuni u liġijiet u użanzi komuni."
Sors: Anthony D Smith, When is a Nation, 2002
Nazzjonaliżmu
"Moviment ideoloġiku intiż biex jikseb u jżomm l-awtonomija, l-għaqda u l-identità f'isem
popolazzjoni li wħud mill-membri tagħha jqisu li tikkostitwixxi 'nazzjon' reali jew potenzjali."
Sors: Anthony D. Smith, National Identity, 1991
Stat
"Jista' jiġi ddefinit bħala sett ta' istituzzjonijiet awtonomi li jeżerċitaw monopolju ta' koerċizzjoni u ta'
estrazzjoni f'territorju partikolari."
Sors: Anthony D Smith, Ethno-Symbolism and Nationalism, 2009
Nazzjonijiet bla stat
"Komunitajiet territorjali li għandhom l-identità tagħhom u xewqa għall-awtodeterminazzjoni, li
jgħixu ġewwa l-fruntieri ta' stat jew stati li, kollox ma' kollox, ma jidentifikawx magħhom."
F'nazzjonijiet mingħajr stat, is-sentiment ta' identità b'mod ġenerali jibbaża fuq il-kultura u l-istorja
komuni tagħhom."
Sors: Montserrat Guibernau, Nations and Nationalism, 2004
Kultura
"[Il-kultura] hija dak l-insjiem kumpless li jħaddan l-għarfien, it-twemmin, l-arti, il-morali, il-liġijiet, lużanzi, u kull kapaċità u drawwa oħra akkwistati minn [bniedem] bħala membru ta' soċjetà."
Sors: UNESCO
Wirt kulturali
It-terminu "wirt kulturali" jħaddan bosta kategoriji ewlenin tal-patrimonju:
 Wirt kulturali tanġibbli
o il-wirt kulturali mobbli (pitturi, skulturi, muniti, manuskritti)
o il-wirt kulturali immobbli (monumenti, siti arkeoloġiċi, eċċ.)
o il-wirt kulturali ta' taħt l-ilma (bastimenti mgħarrqa, fdalijiet ta' bliet u rovini taħt ilbaħar)
 Wirt kulturali intanġibbli: tradizzjonijiet orali, rappreżentazzjonijiet artistiċi , ritwali
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