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Tema: „Ce credem despre noi înșine? – Identitatea“ 

 
Pentru a explora tema identității am creat trei secțiuni de activități distincte. Fiecare secțiune 
analizează un aspect anume al temei, prezentând diferite perspective și provocări. Activitățile în 
clasă și în grupuri propuse se bazează pe expoziția permanentă a Casei Istoriei Europene. 
 
Secțiunea 1 Care este identitatea mea? 
Secțiunea 2 Cum se formează și cum se păstrează identitățile? 
Secțiunea 3 Noi și ceilalți: identitatea, factor de incluziune și factor de excludere 
 
Fiecare secțiune conține: 

 Note orientative pentru cadrele didactice 

 Activități 

 Resurse vizuale și textuale suplimentare 

 Sugestii de materiale didactice disponibile online  
 
Printre activități se pot număra discuții animate de profesor, muncă în grup, învățare autonomă și 
utilizarea unor surse istorice primare și secundare. Alegerea activităților în clasă și în grupuri rămâne 
la latitudinea cadrelor didactice. 
 
Prezentarea temei  
 
Predarea identității în clasă este un subiect complex și sensibil. Cu toții avem origini și experiențe de 
viață diferite și am crescut în medii culturale și etnice care le pot fi străine persoanelor din jurul 
nostru. Modul în care ne descriem și ne definim pe noi înșine poate avea rădăcini adânci, asemenea 
relațiilor de familie sau relațiilor între vecini. Cu toate acestea, oamenii își construiesc identitatea și 
sentimentul identității de sine inclusiv pe baza unor aspecte sociale mai aproape de ei, cum ar fi 
locurile de muncă, hobby-urile și tipurile de prieteni și grupurile cu care se identifică și cu care își 
petrec timpul. Printre elementele de bază ale identității se numără etnia, religia, orientarea sexuală 
și aspectul fizic, toate acestea trebuind tratate cu respect. În funcție de împrejurări și în timp, 
percepția noastră asupra propriei identități se poate schimba. Percepția noastră asupra propriei 
identități poate să nu coincidă cu percepția altora asupra identității noastre. În cadrul acestei teme, 
analizăm modul în care se pot preda idei referitoare la identitate care să permită aprofundarea 
acestui subiect prin intermediul exemplelor luate din istorie. Următoarele secțiuni demonstrează că 
identitatea, inclusiv identitatea națională și istorică, nu este niciodată imuabilă, ci este, mai degrabă, 
mereu mișcătoare, asemenea unui caleidoscop. 
 
Definiții 
 
Identitatea 
„Identitățile nu sunt niciodată unitare, iar în epoca modernă recentă, ele sunt tot mai fragmentate, 
mai fărâmițate; ele nu sunt niciodată unice, ci construite ca multipli, pe baza unor discursuri, practici 
și poziții diferite, care, adesea, se întrepătrund și se înfruntă. Ele [...] sunt mereu într-un proces de 
schimbare și de transformare.“  
Sursa: Stuart Hall, Questions of Cultural Identity, 1996 
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Identitatea etnică 
„Un grup etnic este un tip de comunitate culturală în care se pune accentul pe rolul miturilor privind 
originile și pe memoria istorică și care este recunoscută prin una sau mai multe diferențe culturale 
cum ar fi religia, obiceiurile, limba sau instituțiile.“ 
Sursa: Anthony D.  Smith, National Identity, 1991 
 
Națiunea 
„Este o comunitate cu un nume propriu, care deține un teritoriu istoric, mituri și amintiri comune, o 
cultură publică comună, precum și legi și cutume comune.“ 
Sursa: Anthony D Smith, When is a Nation, 2002 
 
Naționalismul  
„Este un curent ideologic care urmărește obținerea și păstrarea autonomiei, unității și identității în 
numele unei populații considerate de unii dintre membrii ei drept o «națiune» reală sau potențială.ˮ 
Sursa: Anthony D.  Smith, National Identity, 1991 
 
Statul 
„Poate fi definit ca fiind un ansamblu de instituții autonome care au monopolul asupra constrângerii 
și obținerii de resurse într-un anumit teritoriu.“ 
Sursa: Anthony D Smith, Ethno-Symbolism and Nationalism, 2009 
 
Națiunile fără stat 
„Sunt comunități teritoriale care au o identitate proprie și năzuiesc la autodeterminare pe teritoriul 
unuia sau al mai multor state, cu care, în general, nu se identifică. În națiunile fără stat, sentimentul 
identității se bazează, de regulă, pe o cultură și o istorie comune.ˮ 
Sursa: Montserrat Guibernau, Nations and Nationalism, 2004 
 
Cultura 
Cultura este acel „ansamblu complex ce include cunoașterea, credințele, arta, morala, dreptul, 
tradițiile și orice alte producții și modalități de viață create de omul ce trăiește în societateˮ. 
Sursa: UNESCO (Tylor, E. B., apud Pierre Bonnte şi Michel Izard, Dicţionar de etnologie şi 
antropologie, trad. de SmarandaVultur şi Radu Răutu, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 682) 
 
Patrimoniul cultural 
Conceptul de patrimoniu cultural înglobează mai multe categorii de patrimoniu: 

 Patrimoniul cultural material: 
o patrimoniul cultural mobil (tablouri, sculpturi, monede, manuscrise); 
o patrimoniul cultural imobil (monumente, situri arheologice etc.); 
o patrimoniul cultural aflat sub apă (nave scufundate, ruine și orașe aflate sub apă). 

 Patrimoniul cultural imaterial: tradiții transmise prin viu grai, artele spectacolului, 
ritualuri. 


