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Temats "Kas mēs esam — pārdomas par identitāti" 
 

1. daļa. Mana identitāte 
 
Kādi faktori nosaka to, kas esam? Šīs daļas jautājumi liek mums pievērsties pašiem sev un iedomāties 
cilvēkus, vietas un lietas, kas palīdz mums apzināties sevi. 
 
Brīdinājums! Ņemiet vērā, ka šajā daļā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, piemēram, YouTube. Ārējo 
vietņu saturs var mainīties, tāpēc būtu jāpārliecinās par tā piemērotību skolēniem. 
 
Mācību rezultāti pēc šīs daļas apgūšanas 
 
Skolēni spēs: 

 izprast, ka identitāte ir mainīga un to var veidot; 

 aptvert, ka identitāšu atšķirīgums ir atzīstama un cienījama vērtība; 

 saprast, ka ikvienai tautai ir savas metodes un paņēmieni, lai veidotu tā dēvēto kolektīvo 
identitāti; 

 formulēt un pamatot savus viedokļus par Eiropas identitāti(-ēm). 
 
Pieejamie mācību materiāli 
 
Mācību materiāls Nr. 1. Papīra matrjoškas. 
Mācību materiāls Nr. 2. Eiropas kartes un glezna Europa. 
Mācību materiāls Nr. 3. Eiro monētas. 
Mācību materiāls Nr. 4. Eiropieši karikatūrās. 
 
 
Klases uzdevums Nr. 1. Kas mūs padara par tādiem, kādi esam? (atvēlamas 20 minūtes) 
 

 
Avots: © Shutterstock 
 
Pārrunājiet ar skolēniem jautājumu par to, ko viņi saprot ar vārdu "identitāte". Kā viņiem šķiet — vai 
to, kas viņus veido, var apzīmēt ar vienu vārdu? Iespējams, ir vairāki elementi un iezīmes, kas nosaka, 
ka viņi ir izveidojušies par tādiem cilvēkiem, kādi ir šobrīd. Vai identitāte ir individuāla vai kolektīva? 
Vai tā var būt abējāda? Jēdzienu "identitāte" bieži lieto kopā ar tādiem vārdiem kā "tautība" vai 
"pilsonība", kā arī saistībā ar tādiem īpašības vārdiem kā "fizisks", 
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"sociālekonomisks", "reliģisks", "kultūras" un daudziem citiem. Lai rosinātu skolēnus domāt par šiem 
jautājumiem, jūs varat izmantot literārus avotus, piemēram, fragmentus no biogrāfijām vai 
autobiogrāfijām. Ļoti noderīgs piemērs ir pirmā rindkopa no Amina Mālufa grāmatas Les Identités 
meurtrières, kas tulkota daudzās valodās. 
 
Aiciniet skolēnus padomāt katram individuāli par šiem elementiem un iezīmēm, kas veido viņus par 
tādiem cilvēkiem, kādi viņi ir šobrīd, un atgādiniet viņiem par dažiem jau minētajiem jēdzieniem. 
Mudiniet viņus nosaukt vēl citus elementus, kuri, iespējams, netika apspriesti. Lieciet, lai skolēni 
apdomā šo jautājumu un ieraksta vai iezīmē atbildes papīra matrjoškās, kas iekļautas mācību 
materiālā Nr. 1. Izskaidrojiet viņiem, ka lielākā matrjoška nozīmē to identitāti, ar kuru skolēni sevi 
saista visvairāk, bet mazākā — identitāti, ar kuru skolēni sevi saista vismazāk. Pēc tam uzrakstiet 
atbildes uz tāfeles vai izmantojiet kādu tiešsaistes atbilžu apkopošanas rīku, piemēram, 
lietojumprogrammu AnswerGarden, pievēršot uzmanību tam, ka visbiežāk atbildēs norādītie jēdzieni 
kļūst arvien labāk saskatāmi. Papīra matrjošku otrā pusē skolēniem jāuzraksta savs vārds, jo tās viņi 
saņems atpakaļ, lai izpildītu šīs daļas pēdējo uzdevumu. Noteikti uzsveriet to, ka pētīt dažādas 
iezīmes, kas veido skolēnu identitāti, ir atzinīgi vērtējama lieta, jo tas liek padomāt par to, ka 
identitāte nav definējama tikai vienā atsevišķā un konkrētā vārdā un ka tā sastāv no dažādiem 
atšķirīgiem aspektiem.  
 
 
Grupu uzdevums Nr. 1. Savas valsts veidošana (atvēlamas 15 minūtes) 
 
Sadaliet klasi aptuveni vienādās grupās. Lieciet, lai skolēni iedomājas, ka viņiem ir jāizveido pavisam 
jauna valsts, kurai piederīgi jūtas visi iedzīvotāji. Kā vienā valstī miermīlīgi var sadzīvot cilvēki ar ļoti 
atšķirīgām identitātēm, tradīcijām un uzskatiem? Šis jautājums ir risināts pagātnē, un tas ir aktuāls 
arī valstīm mūsdienās. Aiciniet skolēnus paust idejas, ņemot vērā šādus aspektus: 
 

 kopēja pieredze; 

 kopēja politiskā/tiesiskā vēsture; 

 kopīgas darbības (piem., vēlēšanas); 

 vienota ideoloģija/ vienādas tiesības; 

 kopēji simboli (piem., karogs, himna, pase, naudas vienība); 

 ideāli, kas jārespektē, un starpkultūru sapratne. 
 
Attīstot idejas par jaunu valsti, skolēniem tās būtu jāsalīdzina ar pārējo grupu idejām un jānorāda 
atšķirības savas valsts un pārējo grupu izveidoto valstu darbībā. Noteikti izskaidrojiet skolēniem 
atšķirību starp valsts un nācijas jēdzieniem, atsaucoties uz definīcijām šīs daļas sākumā. Jūsu skolēni, 
iespējams, izdomās labākus risinājumus, kā izveidot iekļaujošāku valsti. 
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Grupu uzdevums Nr. 2. Vai ir iespējams definēt Eiropas identitāti? (atvēlamas 20 minūtes) 
 

 
Avots: © Shutterstock 
 
Lielākā daļa cilvēku zina, kas ir nacionālā identitāte. Bet vai eksistē kopēja Eiropas identitāte? 
Daudzas Eiropas valstis tagad ir ekonomiskās un monetārās savienības dalībnieces, bet vai ar to vien 
pietiek, lai kontinenta iedzīvotāji sajustu kopēju identitāti? Vai kontinentā, kur ir tik atšķirīgs 
vēsturiskais mantojums un kultūra, vispār ir iespējama kopēja Eiropas identitāte? Personīgā 
identitāte mainās un attīstās, un tāpat mainās un par kaut ko citu un jaunu pārveidojas gan 
līdzšinējie, gan pašreizējie priekšstati par Eiropas identitāti. 
 
Sadaliet skolēnus mazās grupās un izdaliet mācību materiālu Nr. 2. Lieciet grupām salīdzināt dažādu 
gadsimtu Eiropas kartes, lai izprastu, ka Eiropa ir bijusi teritorija ar nemitīgi mainīgām robežām un ka 
tas ir tieši ietekmējis šī kontinenta iedzīvotāju identitāti. Ļaujiet skolēniem aplūkot gleznu 
Europa: Work in Progress no Eiropas vēstures nama pastāvīgās ekspozīcijas un padomāt par tās 
nozīmi saistībā ar kartēm. Lieciet viņiem atbildēt uz zemāk norādītajiem jautājumiem, kuri ir iekļauti 
arī mācību materiālā Nr. 2. 
 

 Ko jūs redzat, kad salīdzināt viduslaikos, renesanses laikmetā un 20. gadsimtā veidotās trīs 
Eiropas kartes? Vai kaut kas jūs pārsteidz? 

 Gleznā Europa: Work in Progress Eiropas ģeogrāfiskās kontūras iezīmētas ar bieziem otas 
triepieniem. Kādu iespaidu šis paņēmiens rada? Ko, jūsuprāt, mākslinieks, izmantojot šo 
paņēmienu, ir centies pateikt par Eiropas Savienību? Kas ir līdzīgs un kas ir atšķirīgs, 
salīdzinot šo attēlu ar trim Eiropas kartēm, kuras apskatījāt iepriekš? 

 Vai šīs atšķirīgās kartes maina jūsu domas par savu nacionālo vai Eiropas identitāti? 
 
Sarīkojiet klases diskusiju un aiciniet grupas savstarpēji sniegt atbildes un komentārus. 
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Grupu uzdevums Nr. 3. Vai eiropieši tiešām ir "vienoti daudzveidībā"? (atvēlamas 10 minūtes) 
 

 
Avots: Eiropas Savienības tīmekļa vietne 
 
"Vienoti daudzveidībā" ir Eiropas Savienības moto, kuru šeit varat izlasīt dažādās Eiropas valstu 
valodās. Tā pamatideja ir šāda — lai gan visā kontinentā dzīvo dažādas tautas ar atšķirīgu kultūru un 
tradīcijām, ir lietas, kas šīm tautām un valstīm ir kopīgas. Šī duālisma labs piemērs ir eiro monētas, 
kurām viena puse ir visām vienāda, bet otra — katrai eirozonas valstij atšķirīga. Sadaliet klasi mazās 
grupās, lieciet tām apskatīt mācību materiālā Nr. 3 iekļautos eiro monētu attēlus un atbildēt uz 
zemāk norādīto jautājumu, kas ir iekļauts arī mācību materiālā.  
 

 Vai, jūsuprāt, eiro monētu dizains pietiekami labi atspoguļo ES moto? Pamatojiet savas 
atbildes. 

 

 
Avots: © Shutterstock 
 
Aiciniet grupu dalībniekus sniegt komentārus klases diskusijā. Kā piemēru izmantojot eiro monētu 
atšķirīgās puses, palīdziet skolēniem saprast, ka dažkārt vēsturei un atmiņai ir svarīga nozīme gan 
kolektīvās identitātes definēšanā, gan nācijas vai valsts pašdefinēšanas procesā. Aiciniet viņus 
padomāt, ko tas nozīmē Eiropas līmenī, jo bieži vien tiek uzskatīts, ka gan labas, gan 

Bulgarian: Единство в многообразието 
Croatian: Ujedinjeni u različitosti 
Czech: Jednotná v rozmanitosti 
Danish: Forenet i mangfoldighed 
Dutch: In verscheidenheid verenigd 
English: United in diversity 
Estonian: Ühinenud mitmekesisuses 
Finnish: Moninaisuudessaan yhtenäinen 
French: Unie dans la diversité 
German: In Vielfalt geeint 
Greek: Ενωμένοι στην πολυμορφία 
Hungarian: Egység a sokféleségben 
Irish: Aontaithe san éagsúlacht 
Italian: Uniti nella diversità 
Latvian: Vienoti daudzveidībā 
Lithuanian: Suvienijusi įvairovę 
Maltese: Magħquda fid-diversità 
Polish: Zjednoczeni w różnorodności 
Portuguese: Unidade na diversidade 
Romanian: Unitate în diversitate 
Slovak: Zjednotení v rozmanitosti 
Slovene: Združeni v različnosti 
Spanish: Unida en la diversidad 
Swedish: Förenade i mångfalden 
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sliktas atmiņas par vēsturiskiem notikumiem ir tas, kas vieno eiropiešus. Vai skolēni piekrīt vai 
nepiekrīt šim apgalvojumam? Kādi pagātnes notikumi, viņuprāt, varētu radīt kopējas Eiropas 
identitātes sajūtu? Aiciniet viņus padomāt par to, kāpēc dažiem cilvēkiem nav kopējas Eiropas 
identitātes sajūtas un kāds tam ir iemesls. 
Lai palīdzētu skolēniem turpināt apspriest ideju par kopēju Eiropas identitāti, ieskatieties šajā 
emuārā. To var izmantot kā palīgmateriālu klases nodarbībā. 
 
 

 
Avots: Tīmekļa vietne "Debating Europe"  
 
Ir svarīgi skolēniem paskaidrot, ka stereotipiski uzskati par atšķirīgām Eiropas identitātēm vienmēr ir 
pastāvējuši un tie joprojām ir iespiedušies sabiedrības apziņā. Lai gan karikatūristi savus darbus veido 
tā, lai tie būtu smieklīgi, karikatūras var aizvainot un sāpināt cilvēkus. Izdaliet skolēniem mācību 
materiālu Nr. 4 un klasē kopīgi apspriediet viņu reakciju uz Eiropas identitāšu attēlojumu abos 
attēlos. Lieciet viņiem saskatīt, kas tajos ir atšķirīgs, kas kopīgs. Salīdzinot vēsturiskus un mūsdienu 
piemērus, skolēni spēs labāk saprast karikatūru vispārējo jēgu. 
 
 

 
 
Avots:  
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Arī čehu mākslinieks Davids Černijs ir radījis pretrunīgu darbu, kurā atspoguļota Eiropas identitātes 
ideju un vecmodīgu stereotipu saspēle. Viņa veidotais mākslas darbs Entropa tika izstādīts apskatei 
Justus Lipsius ēkā Briselē 2009. gadā. Kopā ar skolēniem aplūkojiet mākslas darba Entropa attēlus un 
noskaidrojiet viņu viedokli par to. Ko, viņuprāt, mākslinieks centās pateikt par tēmu — būt 
eiropietim? 
 

 
Avots: Sebastien Pirlet/Reuters 
 
 
Klases uzdevums Nr. 2. Identitātes elementi (atvēlamas 10 minūtes) 
 
Aiciniet skolēnus iedomāties šādu situāciju: viņi ir devušies prom no Eiropas un nokļuvuši citā 
kontinentā. Kāds viņiem jautā, no kurienes viņi ieradušies. Kāda būs atbilde? Vai tiks pieminēts 
reģions, pilsēta, valstspiederība? Vai arī skolēni teiks, ka ieradušies no Eiropas, vai ko citu? 
 
Lieciet, lai skolēni vēlreiz apskata atbildes, ko viņi, veicot klases uzdevumu Nr. 1, uzrakstīja uz papīra 
matrjoškām. Vai sākotnējās atbildēs Eiropa ir minēta kā viens no viņu identitātes elementiem? Ja ir, 
kurā vietā viņi to ierindojuši salīdzinājumā ar citiem elementiem? Vai tagad, pēc pārdomām par 
Eiropas identitāti un pēc šīs tēmas apspriešanas, skolēni Eiropas identitātei piešķirtu lielāku nozīmi?  
 
Izmantojiet šī uzdevuma izpildes laikā sniegtās atbildes, lai turpinātu diskutēt par to, vai skolēni 
saskata savas identitātes saistību ne tikai ar savu valsti, bet arī Eiropu kopumā? Vai viņi sajūt saikni ar 
plašāku Eiropas identitāti? Ja jā — kāda šī saikne varētu būt? Ja ne, kāpēc? 


