
 

1 

 

 
 

Temats „Kas mēs esam — pārdomas par identitāti” 
 
 

2. daļa. Kā tiek veidotas un saglabātas identitātes? 
 
Kas padara mūs par tiem, kas mēs esam? Lielākoties tā ir mūsu pagātne vai, precīzāk izsakoties, tas, 
ko mēs no pagātnes atceramies. Mūsu atmiņas ir pamatsastāvdaļas personīgās identitātes 
veidošanā. Tiesa — visu mēs neatceramies un bieži vien nemaz nevēlamies atcerēties! Turpmākie 
uzdevumi palīdzēs skolēniem aptvert, ka atcerēšanās ir aktīvs un nepārtraukts process un ka atmiņa 
savā būtībā ir subjektīva un selektīva. Sākumā pievēršoties individuālajam līmenim, šajā darba daļā 
tiks aplūkotas problēmas, kas saistītas ar kolektīvo atmiņu un identitāti, raugoties uz to caur vēstures 
prizmu. 
 
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 atmiņa ir būtiska identitātes sajūtas veidošanā un saglabāšanā; 

 novērtēt to, ka ir svarīgi, kā cilvēki pasniedz un saglabā vai — no otras puses — noliedz un 
pat iznīcina pagātni; 

 apzināties pagātnes klātbūtni un ietekmi uz tagadni dažādos taustāmos un abstraktos veidos. 
 
Pieejamie mācību materiāli 
 
Mācību materiāls Nr. 5. Vergu tirdzniecības memoriālo pieminekļu attēli. 
Mācību materiāls Nr. 6. Politiķu citāti saistībā ar Pirmā pasaules kara atceri. 
Mācību materiāls Nr. 7. Video, kuros tiek parādīta vēsturiskā mantojuma iznīcināšana. 
Mācību materiāls Nr. 8. Genocīdu pārdzīvojušo cilvēku liecības.  
 
 
Klases uzdevums Nr. 1. Atmiņu galda veidošana (atvēlamas 20 minūtes) 
 
Šis uzdevums palīdzēs skolēniem, izmantojot personīgās lietas, pārveidot sarežģīto atmiņas jēdzienu 
reālā un taustāmā objektā un tad ļaus viņiem apspriest savu atmiņu atlasi. Palūdziet skolēniem 
izvēlēties vienu konkrētu priekšmetu, vietu vai notikumu, kas ir saistīts ar viņu personīgo atmiņu un 
šobrīd viņiem ir nozīmīgs. Lūdziet, lai viņi atnes uz skolu ar šo atmiņu saistīto priekšmetu vai 
attēlu/fotogrāfiju. 
 
Izdaliet trīs dažādu krāsu līmlapiņas, uz kurām skolēniem jāuzraksta īsas atbildes uz šādiem 
jautājumiem:  
 

 Vai šī ir mana personīgā atmiņa? Vai to atceras arī citi cilvēki, un kas viņi ir?  

 Vai šis priekšmets ir saistīts ar priecīgu vai bēdīgu notikumu? 

 Vai es vēlos dalīties stāstā, kas saistīts ar šo priekšmetu, vai arī dodu priekšroku paturēt to 
pie sevis? 
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Uzrakstiet uz lielām papīra lapām turpmāk norādītos jēdzienus un novietojiet lapas klasē uz galda. 
 
 
Jēdziens A: personīgs/kolektīvs 
Jēdziens B: pozitīvs/negatīvs 
Jēdziens C: publisks/privāts 
 
Tagad palūdziet skolēniem novietot savus attēlus/priekšmetus un tiem pievienotās atbildes uz 
attiecīgās papīra lapas zem tā atmiņas jēdziena, kas viņiem šķiet visatbilstošākais. Lieciet viņiem 
gadījumos, kad tas iespējams, savienot dažādos atmiņas veidus, velkot līnijas starp 
attēliem/priekšmetiem un līmlapiņām. Kamēr viņi pilda šo uzdevumu, aiciniet viņus stāstīt par to, kā 
šīs atmiņas varētu būt palīdzējušas viņiem kļūt par tādiem cilvēkiem, kādi viņi ir šodien, un kā šīs 
atmiņas viņus ir ietekmējušas. 
 
 
Grupu uzdevums Nr. 1. Atmiņas iekļaušana ainavā (atvēlamas 20 minūtes) 
 
Atmiņas (gan labas, gan sliktas) bieži vien tiek padarītas reālas jeb taustāmas, veidojot publiskus 
pieminekļus, kuri palīdz saglabāt notikušā nozīmi un kuriem ir spēcīga simboliska nozīme cilvēku 
vidū. 
 
Izdaliet skolēniem mācību materiālu Nr. 5 un lūdziet viņus analizēt vergu tirdzniecības memoriāla 
pieminekļu attēlus un atbildēt uz šādiem jautājumiem, kas ir iekļauti arī minētajā materiālā:  

 Ko, jūsuprāt, arhitekts/mākslinieks ar šo pieminekli cenšas paust vizuāli un emocionāli? 

 Vai jums liekas, ka viņam tas ir izdevies? 

 Kurš piemineklis, jūsuprāt, vislabāk attēlo notikušo un kādēļ? 
 
Sadaliet skolēnus mazās grupās un lūdziet izveidot pašiem savu vergu tirdzniecības memoriālo 
pieminekli. Kādus svarīgus verdzības vēstures elementus viņi gribētu tajā iekļaut? Kur viņi gribētu 
izvietot savu memoriālu un kādēļ? 
 
Vēl viens veids, kā pildīt šo ar atmiņu saistīto uzdevumu, ir palūgt skolēniem izdomāt, kādas atmiņas 
vai memoriālus viņi gribētu iekļaut savas dzīvesvietas ainavā. Lai stimulētu pārdomas par to, kopā ar 
klasi noskatieties video Memory Walk ("Atmiņu taka"), ko uzfilmējuši jaunieši, piedaloties Annas 
Frankas nama Amsterdamā rīkotajā iniciatīvā, un apspriediet jautājumus, kas šajā video tiek aplūkoti. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xTGtviX4Ces  
Avots: You Tube Channel Memory Walk | Annas Frankas māja © Anna Frank House 
 
Sadaliet skolēnus mazās grupās un palūdziet viņus sagatavot scenāriju vienai "atmiņu takai" par 
viņiem zināmu pieminekli, vēlams, tuvākajā apkārtnē. Varat arī viņu vietā izlemt, ar kuru (-iem) 
pieminekli (-ļiem) viņiem vajadzētu strādāt. Pārliecinieties par to, ka viņi apsver tādus svarīgus 
jautājumus kā kuru pieminekli filmēt, kādus jautājumus uzdot, kādiem cilvēkiem uzdot šos 
jautājumus, kādas vietas filmēt u. c. 
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Klases uzdevums Nr. 2. Identitāšu veidošana un saglabāšana — muzeju un mācību grāmatu nozīme 
(atvēlamas 20 minūtes) 
 

 
Avots: Wikipedia 
 
Nācijas un sabiedrības izmanto pagātni, lai veidotu kolektīvu atmiņu vai pat kopīgu identitāti, kas 
vieno visus pilsoņus. Pēdējo divsimt gadu laikā nacionālo kolektīvo identitāšu veidošanā kā 
instrumenti vai pamatelementi ir izmantotas divas mums diezgan pazīstamas lietas — vēstures 
muzeji un mācību grāmatas. 
 
Vai esat ar klasi apmeklējuši vēstures muzeju? Vai gatavojaties kādu drīzumā apmeklēt? Varbūt 
skolēni šādu muzeju ir apmeklējuši ārpus skolas kopā ar ģimenes locekļiem. Aiciniet skolēnus 
pārdomāt to, kā muzeji agrāk un tagad ir izmantoti kā vietas, kurās tiek veidota nacionālā identitāte. 
Noskatieties kopā ar skolēniem turpmāk norādīto videoklipu un tad pārrunājiet ar viņiem to, kā tas ir 
iespējams, ka muzejus sāka uzskatīt par vietām, kurās var tikt veidota un popularizēta identitāte. 
 

 
http://ed.ted.com/lessons/why-do-we-have-museums-j-v-maranto  
Avots: TEDEd 
 
Apsveriet šādus apgalvojumus: 

 muzeji ir vietas, kas mums vēstī par pagātni; 

 muzeji ir vietas, kas uzglabā un izliek apskatei senus nāciju un tautu radītus priekšmetus; 

 muzeji ir zināšanu krātuves; 

 muzeji ir vietas, kas izglīto gan gados jaunus, gan vecāka gadagājuma cilvēkus. 
 
Vai valsts (vēstures) muzeji tiešām parāda ikviena iedzīvotāja stāstu? Vai tie tiešām pārstāv visu 
sabiedrību? Par kuriem cilvēkiem tiek stāstīts? Kuri netiek pieminēti?  
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Mācību grāmatas bija un joprojām ir svarīgs instruments, ar kuru valstis cenšas izveidot kolektīvo 
identitāti. Jo īpaši vēstures grāmatas, vēstot par nacionālajiem varoņiem, lielām kaujām vai 
iedzīvotāju pārdzīvojumiem, ir bijušas nozīmīgas valsts un reģionālo identitāšu veidošanā. Lūdziet 
skolēnus aplūkot savas mācību grāmatas, paturot prātā jautājumu — kā šajās lappusēs tiek definēta 
un apspriesta mūsu kolektīvā identitāte. Par ko tajās tiek vēstīts? Kas šajā vēstījumā netiek iekļauts? 
Vai jūsu valstī ir cilvēki un cilvēku grupas, kas mācību grāmatās netiek pieminētas? Uzdodiet 
skolēniem izveidot no mācību grāmatās minētajām personām un stāstiem kolāžu, kas attēlo to, kā 
nācija atceras un slavina vienus, bet reizēm aizmirst pieminēt citus.  
 
 
Grupu uzdevums Nr. 2. Atmiņas politika (atvēlamas 10 minūtes) 
 
Gan tas, ko mēs atceramies, gan tas, kā un kādēļ mēs to darām, atšķiras atkarībā no cilvēka, vietas un 
laika. Pagātnes iemūžināšana un atcere kalpo noteiktam mērķim tagadnē. Tādēļ bieži vien notiek 
debates par pašu atcerēšanās procesu un dažkārt sabiedrībā saistībā ar to rodas kaismīgas 
domstarpības.  
 
Sadaliet klasi vienādās grupās un izdaliet mācību materiālu Nr. 6. Skolēniem vajadzētu izlasīt politiķu 
citātus un iestāžu publicētus paziņojumus saistībā ar Pirmā pasaules kara simtgades atceri 
2014. gadā un atbildēt uz šādiem minētajā mācību materiālā iekļautajiem jautājumiem: 

 Kā šie paziņojumi sasaista pagātni un tagadni?  

 Kurā no četriem paziņojumiem vēstījums būtiski atšķiras no pārējiem?  

 Kā šī vēstījuma nolūks atšķiras no pārējo triju vēstījumu nolūka?  
 
Tad lūdziet, lai studenti izdomātu vienu vai divus teikumus, ko varētu pievienot citāta beigās tā, lai 
tas izskatītos pēc ticama turpinājuma citāta tekstam. Pēc tam apspriediet ar klasi rezultātus.  
 
 
Grupu uzdevums Nr. 3. Kāpēc vēsturiskā mantojuma iznīcināšana ir uzbrukums identitātei?  
(atvēlamas 15 minūtes) 
 
Mācību materiālā Nr. 7 atradīsiet videoreportāžas par kultūras mantojuma iznīcināšanu. Sadaliet 
klasi aptuveni vienādās grupās un iedodiet katrai grupai vienu piemēru. Lūdziet, lai grupu dalībnieki 
atbild uz turpmāk norādītajiem minētajā mācību materiālā iekļautajiem jautājumiem un vēlāk savas 
atbildes dara zināmas pārējiem un salīdzina tās ar citu atbildēm uzdevuma beigās paredzētā klases 
diskusijā.  

 Kādi varētu būt iemesli, kuru dēļ cilvēki iznīcina kultūras mantojumu?  

 Kā uz to reaģē cilvēki, kuri noskatās šajā iznīcināšanā? 

 Ko priekšmeti un ēkas, kas tiek iznīcinātas, varētu simbolizēt vai nozīmēt oponentiem? 
 
 
Klases uzdevums Nr. 3. Atcerēties vai aizmirst? (atvēlamas 20 minūtes) 
 
Saistībā ar traģiskiem vēsturiskiem notikumiem, sākot ar genocīdu un beidzot ar karu un teroristu 
uzbrukumiem, mēs bieži vien dzirdam frāzi "to nekad nedrīkst aizmirst". Tomēr cilvēkiem, kas paši ir 
pieredzējuši šos notikumus, un cilvēkiem, kas paši tos nav pieredzējuši, pats atcerēšanās process 
būtiski atšķiras. Dažkārt cilvēkiem, kas pārdzīvo fiziski, emocionāli un psiholoģiski traumējošus 
notikumus, ir aktīvi nepieciešams atcerēties, lai saprastu, kas ar viņiem ir noticis, un varētu veidot 
savu turpmāko dzīvi. Savukārt citiem ir aktīvi nepieciešams aizmirst, lai sadziedētu rētas un dažos 
gadījumos mēģinātu atjaunot dzīvi kopienās, starp kurām iepriekš ir pastāvējis konflikts.  
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Izdaliet skolēniem mācību materiālu Nr. 8 un klasē izlasiet 1995. gada Srebreņicas genocīdā 
izdzīvojuša un 1994. gada Ruandas genocīdā izdzīvojuša cilvēka personīgo pārdzīvojumu aprakstus. 
Aiciniet skolēnus komentēt dažādos veidus, kādos izdzīvojušie ir izvēlējušies atcerēties šos 
notikumus, un viņu izvēles iemeslus. 
 
Neraugoties uz izvēli, ko izdarījuši paši izdzīvojušie, viņu pēcnācējiem un sabiedrībai kopumā ir 
ārkārtīgi svarīgi saglabāt atmiņas par sāpīgo pagātni. Aiciniet skolēnus aplūkot mācību materiālā 
Nr. 9 iekļauto attēlu un palīdziet viņiem apcerēt Eiropas vēstures nama pastāvīgajā kolekcijā iekļautā 
priekšmeta nozīmi, izmantojot turpmāk norādītos jautājumus, kas ietverti arī minētajā mācību 
materiālā. 
 

 Mākslinieki, kas radījuši mākslas darbu "Jozefa mētelis", apģērba gabalā ir iekļāvuši Jozefam 
piederošus attēlus un atmiņu pierakstus un paši saka, ka "mētelis ir kļuvis par biogrāfisku 
karti". Kā jums liekas, kāds bija viņu nodoms?  
 

 Jozefs bija vienīgais no savas ģimenes, kurš izdzīvoja holokaustā. Kāpēc, jūsuprāt, viņa meitai 
un znotam šķita īpaši svarīgi aizsargāt un saglabāt viņa atmiņas?  
 

 Mākslinieki radīja šo darbu, lai to izstādītu. Kādēļ, jūsuprāt, šādam personīgam, ar ģimenes 
vēsturi saistītam priekšmetam vajadzētu tikt izliktam apskatei, lai to varētu redzēt daudzi citi 
cilvēki? Kāpēc, jūsuprāt, ir atbilstīgi to iekļaut izstādē par Eiropas vēsturi? 
 


