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Tema: Ce credem despre noi înșine? – Identitatea 
 

Secțiunea 1: Care este identitatea mea? 
 
Ce factori ne fac să fim cine și ceea ce suntem? În această secțiune ne analizăm pe noi înșine și 
încercăm să identificăm persoanele, locurile și lucrurile care ne ajută să ne construim un sentiment 
al identității de sine. 
 
Atenție: această unitate conține linkuri la unele site-uri, cum ar fi YouTube. Conținutul site-urilor 
externe poate suferi modificări și ar trebui monitorizat, pentru a vă asigura că este adecvat pentru 
elevi. 
 
Obiectivele didactice ale acestei secțiuni 
 
Elevii vor fi în măsură: 

 să definească identitatea ca nefiind fixă, ci maleabilă 

 să conștientizeze că identitățile diverse trebuie apreciate și respectate 

 să înțeleagă că fiecare națiune dispune de metode sau de instrumente pentru crearea așa-
numitelor identități „colective” 

 să își dezvolte propriile opinii raționale despre conceptul de identitate europeană/identități 
europene  

 
Materiale didactice puse la dispoziție 
 
Setul de materiale didactice nr. 1 Tipare de tip matrioșcă 
Setul de materiale didactice nr. 2 Hărți ale Europei și tabloul „Europa”  
Setul de materiale didactice nr. 3 Monede euro 
Setul de materiale didactice nr. 4 Caricaturi ale europenilor 
 
 
Activitatea în clasă nr. 1: Ce mă face ceea ce sunt? (timp alocat: 20 de minute) 
 

 
Sursa: © Shutterstock 
 
Discutați cu elevii despre ce înțeleg ei prin „identitate”. Au senzația că există un lucru care să rezume 
ceea ce sunt? Sau există mai multe elemente și trăsături caracteristice care contribuie la identitatea 
lor din prezent? Identitatea este individuală sau colectivă? Poate să fie de ambele feluri? Identitatea 



 

2 

 

este adeseori asociată cu termeni ca „naționalitate” și „cetățenie”, dar și pusă în legătură cu 
caracteristici „fizice”, „socioeconomice”, „religioase” și „culturale”, printre altele. Pentru a-i ajuta pe 
elevi să se gândească la aceste chestiuni, puteți recurge la surse literare cum ar fi fragmente din 
biografii sau autobiografii: un exemplu foarte util este primul paragraf din cartea lui Amin Maalouf, 
„Les Identités meurtrières” (Identitățile ucigașe), tradusă în numeroase limbi. 
 
Cereți-le elevilor să se gândească la acele elemente și trăsături din care le este alcătuită identitatea, 
ținând cont și de unele dintre conceptele menționate anterior. Încurajați-i să introducă elemente 
suplimentare, care poate nu au fost discutate. Cereți-le să se gândească la răspunsurile la această 
întrebare scriindu-le sau desenându-le în tiparele de tip matrioșcă din setul de materiale didactice 
nr. 1 și cereți-le să își motiveze alegerile. Matrioșca cea mai mare reprezintă caracteristica cu care 
elevul se identifică în cea mai mare măsură, în vreme ce matrioșca cea mai mică reprezintă 
caracteristica cu care se identifică cel mai puțin. Scrieți apoi răspunsurile pe tablă sau introduceți-le 
într-un instrument de feedback online, cum ar fi AnswerGarden, observând cum cresc dimensiunile 
celor mai populari termeni. Elevii trebuie să își scrie numele pe spatele păpușilor, deoarece le vor 
primi înapoi pentru ultima activitate de la această secțiune. Nu uitați să subliniați că examinarea 
diferitelor caracteristici din care sunt alcătuite identitățile elevilor este un lucru pozitiv, deoarece 
reflectă faptul că identitatea nu este alcătuită doar dintr-un concept specific unic, ci constă mai 
degrabă în mai multe aspecte diferite.  
 
 
Activitatea de grup nr. 1: Creați-vă propriul stat! (timp alocat: 15 minute) 
 
Împărțiți clasa în grupuri relativ egale. Cereți-le elevilor să își imagineze că li s-a cerut să construiască 
un nou stat, de care toți cetățenii să simtă că aparțin. Cum pot cetățenii unui stat cu identități, 
obiceiuri și credințe foarte diferite să conviețuiască pașnic? Această însărcinare a fost o provocare în 
trecut și continuă să fie o provocare pentru unele țări din zilele noastre. Cereți-le elevilor să vină cu 
unele idei, cu ajutorul următoarelor elemente de orientare: 
 

 experiențe comune 

 istorie politică/juridică comună 

 ritualuri comune (de ex. alegeri) 

 ideologii comune/drepturi comune 

 simboluri comune (de ex. drapel, imn, pașaport, monedă) 

 idealuri de respect și înțelegere interculturală 
 
În timp ce dezvoltă ideile pentru noul stat, grupurile ar trebui să identifice asemănări și deosebiri 
între rezultatele lor și cele ale colegilor lor din alte grupuri, precum și față de modul în care 
funcționează țara în care trăiesc. Asigurați-vă că le-ați explicat diferența dintre „stat” și „națiune”, 
făcând trimitere la definițiile de la începutul acestei secțiuni. Poate elevii dumneavoastră vor 
descoperi metode și mai bune de a construi un stat mai favorabil incluziunii! 
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Activitatea de grup nr. 2: Se poate defini o identitate europeană? (timp alocat: 20 de minute) 
 

 
Sursa: © Shutterstock 
 
Majoritatea oamenilor sunt familiarizați cu conceptul de identitate națională, dar există oare o 
identitate europeană comună? Numeroși europeni fac acum parte dintr-o uniune economică și 
monetară, dar elementele acestea conferă ele singure o identitate „comună” unui continent unde 
locuiesc mai multe popoare? Este măcar posibilă ideea unei identități europene la care să adere toți 
locuitorii acestui continent cu un patrimoniu și cu culturi atât de diverse? La fel cum identitățile 
personale se modifică și se transformă, și noțiunile de identitate europeană din trecut și din prezent 
își schimbă forma și se preschimbă în altceva, în ceva nou. 
 
Împărțiți clasa în grupuri mici și distribuiți setul de materiale didactice nr. 2. Cereți grupurilor să 
găsească asemănările și deosebirile dintre hărțile Europei din diferite secole, pentru a înțelege cum 
Europa a fost un loc în care frontierele s-au modificat permanent, ceea ce a afectat direct identitatea 
locuitorilor săi. Elevii vor studia și tabloul „Europa: Work in Progress” din expoziția permanentă a 
Casei Istoriei Europene și vor încerca să îi găsească semnificația în raport cu hărțile. Cereți-le să 
răspundă la următoarele întrebări (disponibile, de asemenea, în setul de materiale didactice nr. 2): 
 

 Ce observați atunci când comparați cele trei hărți ale Europei, din Evul Mediu, Renaștere și 
secolul al XX-lea? Vă surprinde ceva?  

 În tabloul „Europa: Work in Progress”, contururile geografice ale Europei sunt sugerate prin 
pete mari de culoare. Ce impresie creează această tehnică? Ce credeți că a încercat să spună 
artistul despre Uniunea Europeană, utilizând această tehnică? Care sunt asemănările și 
diferențele dintre această imagine și cele trei hărți ale Europei pe care le-ați văzut? 

 Vă determină aceste hărți să vă percepeți diferit propria identitate națională sau europeană? 
 
Organizați apoi o discuție în clasă și cereți grupurilor să își prezinte răspunsurile și să facă comentarii 
cu privire la răspunsurile celorlalți.  
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Activitatea de grup nr. 3: Sunt europenii într-adevăr „uniți în diversitate”? (timp alocat: 10 minute) 
 

 
Sursa: Site-ul Uniunii Europene 
 
„Unită în diversitate” este mottoul Uniunii Europene. Îl puteți vedea în această imagine în diferitele 
limbi europene. Acesta evidențiază imensa diversitate a popoarelor, culturilor și tradițiilor de pe 
continent, dar sugerează și existența unor elemente pe care aceste popoare și țări le au în comun. O 
altă ilustrare a acestei dualități o reprezintă moneda euro, care are o față comună și una națională, 
diferită pentru fiecare țară care face parte din zona euro. Împărțiți clasa în grupuri mici și cereți-le să 
studieze reproducerile monedei euro din setul de materiale didactice nr. 3 și să răspundă la 
următoarea întrebare, disponibilă și în setul nr. 3:  
 

 Credeți că modelele monedelor euro ilustrează bine mottoul Uniunii Europene? Motivați 
răspunsul 

 

 
Sursa: © Shutterstock 
 
Cereți-le grupurilor să își prezinte răspunsurile în cadrul unei dezbateri la nivelul clasei. Ajutați-i apoi 
pe elevi să înțeleagă, cu ajutorul exemplului monedei euro care are o față națională, modul în care 
istoria și memoria joacă uneori un rol important în definirea unei identități colective 

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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și în felul în care o națiune sau un stat se definește pe sine. Cereți-le să se gândească la ce înseamnă 
acest lucru la nivel european: amintiri ale unor evenimente istorice, atât pozitive, cât și negative, 
sunt adeseori considerate elemente care îi unesc pe europeni. Elevii dumneavoastră sunt sau nu de 
acord cu această idee? Ce fel de evenimente din trecut cred ei că ar putea crea sentimentul unei 
identități europene comune? Cereți-le să se gândească de ce unele persoane s-ar putea să nu simtă 
că fac parte dintr-o identitate „europeană comună”. 
Pentru a-i ajuta pe elevi să discute privind conceptul unei identități europene comune, vizitați acest 
blog. Ar putea fi folosit ca material pregătitor pentru clasă sau în timpul orei. 
 
 

 
Sursa: Site-ul Debating Europe  
 
Este important să le atrageți atenția elevilor că stereotipurile privind diferitele identități europene 
au existat dintotdeauna și sunt și acum prezente în conștiința publică. Gândite de către autorii lor 
pentru a fi amuzante, caricaturile îi pot ofensa și jigni pe oameni. Distribuiți elevilor setul de 
materiale didactice nr. 4 și discutați împreună în clasă reacțiile lor la modul în care sunt descrise 
identitățile europene în cele două imagini. Cereți-le să identifice asemănările și deosebirile dintre 
ele: făcând o comparație între exemplele istorice și cele contemporane, elevii vor înțelege mai bine 
sensul caricaturilor în general. 
 
 

 
 
Sursa:  
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Artistul ceh David Černý a creat și o operă controversată, care se joacă cu concepte ale identității 
europene și cu stereotipuri vechi. Sculptura lui, „Entropa”, a fost expusă în clădirea Justus Lipsius din 
Bruxelles în 2009. Priviți imaginile următoare împreună cu elevii și întrebați-i ce părere au despre 
opera de artă și ce cred că încearcă artistul să transmită despre noțiunea de european. 
 

 
Sursa: Sebastien Pirlet/Reuters 
 
 
Activitatea în clasă nr. 2: Straturi identitare (timp alocat: 10 minute) 
 
Cereți-le elevilor să își imagineze că se află în următoarea situație: au plecat din Europa și vizitează 
un alt continent. Cineva îi întreabă de unde vin. Ce răspuns dau? Menționează regiunea, orașul, 
naționalitatea? Spun că vin din Europa sau din altă parte? 
 
Cereți-le să citească încă o dată răspunsurile pe care le-au scris în matrioșci în cursul activității în 
clasă nr. 1. Au menționat Europa ca element al identității lor în această etapă? Dacă da, ce loc i-au 
conferit în raport cu celelalte elemente? După ce au analizat și au discutat subiectul identității 
europene, i-ar acorda mai multă importanță?  
 
Folosiți răspunsurile de la această activitate ca să organizați o dezbatere privind măsura în care elevii 
își văd identitatea ca fiind legată de țara lor natală, dar și de Europa în general. Au sentimentul că au 
legături cu o identitate europeană mai extinsă și, dacă da, care ar fi aceste legături? Dacă nu, din ce 
motive? 


