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Temat: Jak myślisz, kim jesteś? – Tożsamość 

 
 

Część 1: Moja tożsamość – co to jest? 
 
Jakie czynniki sprawiają, że jesteśmy, kim jesteśmy? W tej części przyjrzymy się sobie i spróbujemy 
wskazać ludzi, miejsca i rzeczy, które pomagają nam zbudować nasze własne „ja”. 
 
Uwaga: W tym rozdziale znajdują się linki do stron internetowych, takich jak YouTube. Treści na 
stronach zewnętrznych mogą ulegać zmianie i należy sprawdzić, czy są one odpowiednie dla uczniów. 
 
 
Efekty nauczania w tej części 
 
Uczniowie będą w stanie: 

 określić tożsamość jako coś plastycznego, a nie sztywnego 

 zrozumieć, że różne tożsamości to coś, co należy doceniać i szanować 

 zrozumieć, że każdy naród ma metody i narzędzia do tworzenia tzw. tożsamości zbiorowej 

 wyrobić sobie własne zdanie na temat pojęcia tożsamości europejskiej  
 
 
Dostępne materiały 
 
Materiał 1 Wzory matrioszki 
Materiał 2 Mapy Europy oraz obraz „Europa”  
Materiał 3 Monety euro 
Materiał 4 Karykatury Europejczyków 
 
 
Ćwiczenie 1 (praca z całą klasą): Co sprawia, że jestem tym, kim jestem? (czas trwania 20 minut) 
 
 

 
Źródło: © Shutterstock 
 
Nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję o tym, co rozumieją pod pojęciem „tożsamość”. Czy 
uważają, że mogą się określić za pomocą jednego pojęcia? A może jest wiele elementów i cech, które 
składają się na to, jakimi są teraz ludźmi? Czy tożsamość ma charakter indywidualny 
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czy zbiorowy? I czy może mieć obie te cechy? Pojęcie „tożsamość” stosuje się często w połączeniu z 
takimi pojęciami jak „narodowość” i „obywatelstwo”, a także łącznie z takimi cechami jak m.in. 
„fizyczny”, „społeczno-ekonomiczny”, „religijny” i „kulturowy”. Aby zachęcić uczniów do 
zastanowienia się nad tymi pytaniami, nauczyciel może skorzystać ze źródeł literackich, takich jak 
fragmenty biografii i autobiografii. Bardzo pomocny może być np. pierwszy ustęp książki Amina 
Maaloufa „Zabójcze tożsamości”, którą przetłumaczono na wiele języków. 
 
Nauczyciel poleca uczniom, by indywidualnie zastanowili się nad elementami i cechami, które 
składają się na to, kim są, uwzględniając niektóre z wyżej wymienionych koncepcji. Zachęca ich do 
wprowadzenia dodatkowych elementów, o których być może wcześniej nie wspomniano. Nauczyciel 
prosi uczniów o zastanowienie się nad odpowiedzią pisemną lub rysunkową z użyciem wzorów 
matrioszki (materiał 1). Uczniowie uzasadniają odpowiedź. Największa lalka przedstawia to, z czym 
dany uczeń identyfikuje się najbardziej, zaś najmniejsza – to, z czym identyfikuje się w najmniejszym 
stopniu. Następnie nauczyciel zapisuje odpowiedzi na tablicy lub w używanym w klasie narzędziu do 
wzajemnej oceny i planowania wspólnej pracy, np. Answer Garden, odnotowując wzrost ilościowy 
najpopularniejszych terminów. Uczniowie powinni wpisać swe imiona na odwrocie arkuszy z 
wzorami matrioszki, bo otrzymają je z powrotem po skończeniu ostatniego ćwiczenia w tej części. 
Nauczyciel podkreśla, że analiza różnych cech składających się na tożsamość uczniów jest 
pozytywnym procesem – to refleksja nad tym, że tożsamość nie jest tylko prostą i konkretną 
koncepcją, ale składa się z wielu różnych aspektów.  
 
 
Ćwiczenie 1 (praca w grupach): Stwórz własne państwo! (czas trwania 15 minut) 
 
Nauczyciel dzieli klasę na mniej więcej równe grupy. Prosi uczniów, by wyobrazili sobie, że mają 
stworzyć nowe państwo, w którym wszyscy obywatele czują się mile widziani. Jak mogą ze sobą 
pokojowo współżyć obywatele o bardzo różnej tożsamości, zwyczajach i wierzeniach? Zadanie to 
było wyzwaniem w przeszłości i jest dużym wyzwaniem dla krajów również obecnie. Nauczyciel 
poleca uczniom, by zastanowili się nad możliwymi rozwiązaniami, korzystając z następujących 
elementów: 
 

 wspólne doświadczenia 

 wspólna historia polityczna/prawna 

 wspólne obyczaje (np. wybory) 

 wspólna ideologia/wspólne prawa 

 wspólne symbole (np. flaga i hymn państwowy, paszport, waluta) 

 ideały szacunku i zrozumienia międzykulturowego 
 
W toku pracy grupy powinny porównywać swoje pomysły z pomysłami innych grup, a także 
analizować je w oparciu o funkcjonowanie ich państwa. Należy wyjaśnić uczniom różnicę pomiędzy 
„państwem” a „narodem”, odnosząc się do definicji podanych na początku tej części. Może 
uczniowie będą mieli nawet lepsze pomysły na stworzenie bardziej integracyjnego państwa? 
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Ćwiczenie 2 (praca w grupach): Czy da się zdefiniować tożsamość europejską? (czas trwania 20 
minut) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: © Shutterstock 
 
 
Pojęcie tożsamości narodowej znane jest większości z nas, ale czy istnieje coś takiego, jak wspólna 
tożsamość europejska? Wielu Europejczyków należy obecnie do unii gospodarczej i monetarnej, ale 
czy tylko te elementy nadają wspólną tożsamość ludziom na całym kontynencie? Czy powstanie 
wspólnej tożsamości europejskiej jest w ogóle możliwe na kontynencie o tak różnorodnym 
dziedzictwie i kulturze? Tak jak tożsamość jednostek może ulec zmianie, podobnie również 
postrzeganie tożsamości europejskiej zarówno dawniej, jak i teraz, zmienia się i staje się czymś 
innym, czymś nowym. 
 
Nauczyciel dzieli uczniów na małe grupy i rozdaje im materiał 2. Prosi grupy o porównanie map 
Europy z różnych okresów, aby zrozumieć, że Europa to kontynent stale przesuwających się granic, 
co ma bezpośredni wpływ na tożsamość zamieszkujących go ludzi. Uczniowie będą analizować 
również obraz „Europa: Work in Progress” ze stałej ekspozycji Domu Historii Europejskiej i 
zastanawiać się, co oznacza w zestawieniu z mapami. Nauczyciel prosi uczniów, by odpowiedzieli na 
następujące pytania, które figurują również w materiale 2: 
 

 Jakie widzisz różnice, porównując trzy mapy Europy: ze średniowiecza, z okresu renesansu i z 
XX wieku? Czy różnice te są dla ciebie zaskoczeniem?  

 Na obrazie „Europa: Work in Progress” kontury geograficzne Europy zaznaczono grubymi 
pociągnięciami pędzla: jakie wrażenie stwarza ta technika? Jak myślisz, co autor obrazu 
próbował powiedzieć o Unii Europejskiej, stosując tę technikę? Jakie są podobieństwa i 
różnice pomiędzy tym obrazem a trzema mapami Europy, które oglądałeś przed chwilą? 

 Czy mapy sprawiają, że inaczej postrzegasz swą tożsamość narodową lub tożsamość 
europejską? 

 
Nauczyciel przeprowadza następnie dyskusję na forum klasy i prosi poszczególne grupy, by 
przedstawiły swoje odpowiedzi pozostałym grupom, a także zareagowały na odpowiedzi innych 
grup.  
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Ćwiczenie 3 (praca w grupach): Czy Europejczycy są rzeczywiście „zjednoczeni w różnorodności”? 
(czas trwania 10 minut) 
 

 
Źródło: Strona Unii Europejskiej 
 
 „Zjednoczeni w różnorodności” to motto Unii Europejskiej, które możesz tu zobaczyć w różnych 
językach europejskich. Odzwierciedla ono ogromną różnorodność ludzi, kultur i tradycji na całym 
kontynencie, sugerując jednocześnie, że istnieje coś, co łączy tych ludzi i te kraje. Inną ilustracją tej 
dwoistości jest moneta euro, która ma stronę wspólną i stronę narodową, inną w każdym kraju 
strefy euro. Nauczyciel dzieli klasę na niewielkie grupy i prosi je o obejrzenie reprodukcji monet euro 
w materiale 3 i odpowiedź na następujące pytanie, które znajduje się również w tym materiale:   

 Czy uważasz, że projekt monet euro właściwie ilustruje motto UE? Uzasadnij swoje zdanie. 
 

 
Źródło: © Shutterstock 
 

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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Nauczyciel prosi grupy o przedstawienie uwag w dyskusji na forum klasy. Następnie za pomocą 
przykładu narodowych stron monet euro zwraca uwagę uczniów na to, jak ważną rolę odgrywają 
niekiedy historia i pamięć w definiowaniu tożsamości zbiorowej i w sposobie definiowania się przez 
naród lub państwo. Nauczyciel prosi uczniów, by zastanowili się, jakie znaczenie ma to na poziomie 
europejskim: pamięć o wydarzeniach historycznych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, jest 
często postrzegana jako coś, co zbliża do siebie Europejczyków. Czy uczniowie zgadzają się z tym 
twierdzeniem, czy też nie? Jakie wydarzenia z przeszłości mogłyby – zdaniem uczniów – stworzyć 
poczucie wspólnej tożsamości europejskiej? Nauczyciel prosi uczniów, by zastanowili się, dlaczego 
niektórzy ludzie mogą nie czuć się częścią „wspólnej tożsamości europejskiej” i dlaczego tak jest. 
To further assist your students on the topic of the idea of a common European identity, check out 
this blog. Można go wykorzystać jako materiał do przygotowania zajęć lub skorzystać z niego podczas 
lekcji. 
 
 

 
Źródło: Debating Europe website  
 
Aby jeszcze bardziej przybliżyć uczniom temat wspólnej tożsamości europejskiej, nauczyciel 
proponuje odwiedzenie tego bloga. Można go wykorzystać jako materiał do przygotowania zajęć lub 
skorzystać z niego podczas lekcji. 
 
Ważne jest, aby zwrócić uwagę uczniów, że w świadomości społecznej zawsze istniały i nadal istnieją 
stereotypowe poglądy na temat poszczególnych tożsamości europejskich. Karykatury, 
humorystyczne w intencji autorów, mogą obrażać i ranić ludzi. Nauczyciel rozdaje uczniom materiał 
4 i omawia z nimi ich reakcje na portrety poszczególnych narodowości przedstawione na obu 
ilustracjach. Prosi uczniów, by przeanalizowali podobieństwa i różnice pomiędzy nimi: zestawiając ze 
sobą przykłady historyczne i współczesne, uczniowie lepiej zrozumieją ogólne znaczenie karykatur. 
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Czeski artysta David Černý stworzył kontrowersyjne dzieło, w którym bawi się utrwalonymi od 
wieków stereotypami oraz postrzeganiem tożsamości europejskiej. Kompozycję „Entropa” 
wystawiono w budynku Justus Lipsius w Brukseli w 2009 r.  Nauczyciel ogląda z uczniami zdjęcie 
„Entropy” zamieszczone poniżej i zachęca ich do wypowiedzenia się na temat samego dzieła, a także 
potencjalnego przesłania artysty dotyczącego bycia Europejczykiem. 
 

 
Źródło: Sebastien Pirlet/Reuters 
 
 
Ćwiczenie 2 (praca z całą klasą): Warstwy tożsamości (czas trwania 10 minut) 
 
Nauczyciel prosi uczniów, by wyobrazili sobie, że znaleźli się w następującej sytuacji: wyjechałeś z 
Europy i jesteś na innym kontynencie. Ktoś pyta cię, skąd pochodzisz. Jak odpowiesz? Czy wymienisz 
region, z którego się wywodzisz, miasto, narodowość? Powiesz, że pochodzisz z Europy, a może 
jeszcze coś innego? 
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Poleca uczniom, by wrócili do odpowiedzi, które zapisali, wykonując ćwiczenie 1 z matrioszkami. Czy 
wymienili wówczas Europę jako element swej tożsamości? Jeżeli tak, jak ważny był to element w 
stosunku do pozostałych? Czy po zastanowieniu się nad kwestią tożsamości europejskiej i po jej 
omówieniu w klasie uczniowie uznaliby ją za ważniejszą w swoim wyborze?  
 
Nauczyciel wykorzystuje odpowiedzi z tego ćwiczenia w dyskusji o tym, w jakim stopniu uczniowie 
uważają swoją tożsamość za związaną z ich krajem, ale również z Europą. Czy uważają, że mają 
powiązania z szerzej rozumianą tożsamością europejską, a jeżeli tak, jakie są to powiązania? Jeżeli 
nie, to dlaczego? 
 


