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Tema: Ce credem despre noi înșine? – Identitatea 

 
 

Secțiunea 2: Cum se formează și cum se păstrează identitatea? 
 
Ce ne face să fim cine și ceea ce suntem? În mare parte, trecutul nostru sau, mai precis, ceea ce ne 
amintim din el. Amintirile noastre sunt elemente esențiale în modelarea identităților noastre. E 
adevărat că nu ne amintim totul și că adeseori nu ne dorim să ne amintim totul! Activitățile 
următoare îi vor ajuta pe elevi să conștientizeze că rememorarea este un proces activ continuu și că 
amintirile sunt, în esența lor, subiective și selective. Pornind de la nivelul individual, această secțiune 
de activități va examina apoi, prin prisma istoriei, provocările legate de memoria colectivă și de 
identitate. 
 
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 capabili: 

 să înțeleagă în ce fel este esențială memoria pentru crearea și menținerea unui sentiment de 
identitate; 

 să examineze semnificația modului în care oamenii prezintă și păstrează sau, din contră, 
neagă și chiar distrug trecutul; 

 să fie conștienți de prezența și de influența trecutului în zilele noastre, prin diverse mijloace 
vizibile și intangibile. 

 
Materiale didactice puse la dispoziție 
 
Setul de materiale didactice nr. 5 Fotografii ale unor monumente în memoria comerțului cu 
sclavi 
Setul de materiale didactice nr. 6 Citate din oameni politici pe tema comemorării Primului 
Război Mondial 
Setul de materiale didactice nr. 7 Materiale video prezentând distrugerea patrimoniului 
Setul de materiale didactice nr. 8 Mărturii ale supraviețuitorilor genocidului  
 
 
Activitatea în clasă nr. 1: Crearea unei mese a memoriei (alocați 20 de minute) 
 
Această activitate îi ajută pe elevi să preschimbe dificilul concept al memoriei în ceva real și tangibil, 
utilizând obiecte personale, și le permite apoi să discute amintirile pe care le-au ales. Cereți-le 
elevilor să aleagă un obiect, un loc sau un moment legat de o amintire personală care este 
importantă pentru ei în prezent. Cereți-le să aducă în clasă fie obiectul respectiv, fie o imagine/o 
fotografie care are legătură cu amintirea pe care au ales-o. 
 
Distribuiți notițe adezive (post-it) de trei culori diferite, pe care elevii trebuie să scrie răspunsuri 
scurte la următoarele întrebări:  
 

 Amintirea aceasta este doar a mea sau le aparține și altora? Cui?  
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 Obiectul acesta este legat de o amintire fericită sau de una tristă? 

 Mă bucur să spun povestea legată de acest obiect sau prefer să o păstrez secretă? 
Scrieți următoarele concepte pe foi mari de hârtie și așezați-le pe o masă din sala de clasă: 
 
Conceptul A: personală/colectivă 
Conceptul B: pozitivă/negativă 
Conceptul C: publică/privată 
 
Acum cereți-le elevilor să așeze imaginea/obiectul pe care l-au adus, împreună cu răspunsurile care 
le însoțesc, pe foaia de hârtie care se potrivește, sub conceptul care indică tipul de amintire pe care îl 
consideră cel mai pertinent. Cereți-le să facă legături, dacă există, între diferitele tipuri de amintiri, 
trăgând linii între imaginile/obiectele lor și note. Pe măsură ce fac asta, cereți-le să vorbească despre 
cum i-au afectat aceste amintiri și despre modul în care e posibil să fi contribuit la identitatea lor din 
prezent. 
 
 
Activitatea de grup nr. 1: Înscrierea amintirii în peisaj (alocați 20 de minute) 
 
Amintirile (atât cele bune, cât și cele rele) prind adeseori contur și devin tangibile cu ajutorul 
monumentelor publice, care contribuie la înțelegerea sensului și au o puternică semnificație 
simbolică pentru oameni. 
 
Distribuiți-le elevilor setul de materiale didactice nr. 5 și cereți-le să analizeze imaginile înfățișând 
memoriale ale comerțului cu sclavi și să răspundă la următoarele întrebări care figurează și în setul 
de materiale didactice:  

 După părerea voastră, ce încearcă arhitectul/artistul să exprime vizual și emoțional prin 
intermediul acestui monument? 

 Credeți că a reușit? 

 Care monument credeți că transmite cel mai bine mesajul vizat și de ce? 
 
Împărțiți-i pe elevi în grupuri mici și cereți-le să își creeze propriul monument în memoria comerțului 
cu sclavi. Ce elemente importante legate de istoria sclavagismului ar dori să includă? Unde ar dori să-
și amplaseze monumentul și de ce? 
 
O altă idee pentru desfășurarea acestei activități ar fi să îi întrebați pe elevi ce tipuri de amintiri sau 
de monumente memoriale ar insera în peisajele lor locale. Pentru a-i ajuta să se gândească la asta, 
vizionați împreună cu elevii următorul material video, intitulat „O călătorie în trecut”, creat de tineri 
ca parte a unei inițiative a Casei Annei Frank din Amsterdam și discutați despre chestiunile aduse în 
discuție. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xTGtviX4Ces 
Sursa: Canalul You TubeMemory Walk | Anne Frank House © Anna Frank House 
 
Împărțiți-i pe elevi în grupuri mici și cereți-le să pregătească un scenariu pentru „o călătorie prin 
trecut” plecând de la un monument pe care îl cunosc, preferabil din zona în care locuiesc. Eventual, 
puteți să decideți dumneavoastră ce monument să aleagă. Asigurați-vă că țin cont de criterii-cheie 
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precum monumentul ales, întrebările pe care trebuie să le adreseze, căror persoane să adreseze 
întrebările, ce locuri să filmeze etc. 
Activitatea în clasă nr. 2: Crearea și menținerea identităților: rolul muzeelor și al manualelor 
școlare (alocați 20 de minute) 
 

 
 
Sursa: Wikipedia 
 
Națiunile și societățile se folosesc de trecut pentru a crea o memorie colectivă sau chiar o identitate 
comună care să îi unească pe toți cetățenii. În ultimii aproximativ două sute de ani, două lucruri care 
ne sunt destul de familiare în prezent au fost utilizate ca „instrumente” sau elemente constitutive 
pentru crearea identităților naționale colective: muzeele de istorie și manualele școlare. 
 
Ați vizitat împreună cu clasa un muzeu de istorie sau vă pregătiți să vizitați unul în curând? Poate că 
elevii dumneavoastră au vizitat un muzeu împreună cu familia, în afara orelor de școală. Cereți-le 
elevilor să se gândească cum au fost folosite muzeele, în trecut, dar și în zilele noastre, ca locuri 
unde se creează identitatea națională. Vizionați împreună cu elevii următorul material video și 
discutați apoi motivele pentru care muzeele au ajuns să fie considerate locuri în care identitățile pot 
fi create și promovate. 
 

 
http://ed.ted.com/lessons/why-do-we-have-museums-j-v-maranto 
Sursa: TEDEd 
 
Țineți cont de următoarele aspecte: 

 muzeele ca locuri care ne povestesc despre trecut, 

 muzeele ca locuri unde sunt depozitate și expuse artefacte străvechi ale unor națiuni și 
popoare, 

 muzeele ca locuri de cunoaștere, 
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 muzeele ca locuri care îi educă deopotrivă pe tineri și pe vârstnici. 
 
În ceea ce privește muzeele naționale (de istorie), chiar spun ele povestea tuturor? Chiar reprezintă 
întreaga societate? Cine este inclus? Cine ar putea să fie exclus?  
 
Manualele școlare au fost și sunt și în prezent instrumente importante prin care țările încearcă să 
creeze „identități colective”. În special manualele de istorie sunt instrumente importante pentru 
formarea identităților naționale și regionale, deoarece spun povestea unor eroi naționali, a unor 
mari bătălii sau a luptelor duse de populație. Cereți-le elevilor să își examineze manualele punându-
și următoarele întrebări: cum este definită identitatea noastră colectivă și cum se vorbește despre ea 
în aceste pagini? Despre cine este vorba? Cine este ignorat? Există persoane și grupuri din țara 
voastră care nu sunt menționate în manuale? Ca activitate, cereți-le elevilor să creeze un colaj cu 
povești și personaje din manualele lor care să ilustreze felul în care națiunea și-i amintește - și îi 
onorează - pe unii, uitând în același timp de multe ori să-i menționeze pe alții.  
 
 
Activitatea de grup nr. 2: Politica memoriei (alocați 10 minute) 
 
Amintirile noastre, precum și modul în care ne vin în minte și motivele pentru care se întâmplă asta 
diferă mult de la o persoană la alta, dar și în funcție de loc și epocă. Felul în care este comemorat și 
reamintit trecutul servește unui anumit scop din prezent. Prin urmare, actul rememorării în sine este 
adeseori subiect de dezbatere și este uneori contestat vehement în cadrul societății.  
 
Împărțiți clasa în grupuri relativ egale și distribuiți setul de materiale didactice nr. 6. Elevii ar trebui 
să citească citatele din politicieni și din surse instituționale pe tema centenarului Primului Război 
Mondial, din 2014, și să răspundă la următoarele întrebări, care figurează și în setul de materiale 
didactice: 

 Cum leagă aceste declarații trecutul de prezent?  

 Care dintre cele patru declarații transmite un mesaj evident diferit?  

 Ce face ca scopul acestui mesaj să fie diferit de celelalte trei?  
 
Cereți-le apoi elevilor să inventeze una sau mai multe fraze pe care să le adauge la sfârșitul fiecărui 
citat, ca pe o continuare credibilă a discursului. Organizați o discuție în clasă pentru a împărtăși 
rezultatele.  
 
 
Activitatea de grup nr. 3: De ce reprezintă distrugerea patrimoniului un atac asupra identității?  
(alocați 15 minute) 
 
În setul de materiale didactice nr. 7 veți găsi reportaje video despre distrugerea patrimoniului 
cultural. Împărțiți clasa în grupuri relativ egale, alocând câte un exemplu fiecărui grup. Cereți-le 
elevilor să răspundă în cadrul grupului la următoarele întrebări, care figurează și în setul de 
materiale didactice, iar apoi prezentați și comparați răspunsurile lor în cursul unei discuții finale cu 
întreaga clasă:  

 Care ar putea fi intențiile celor aflați în spatele acestor distrugeri?  

 Care sunt reacțiile persoanelor care asistă la distrugeri? 

 Ce ar putea să reprezinte sau să semnifice obiectele și edificiile distruse pentru grupurile 
aflate în conflict? 
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Activitatea în clasă nr. 3: Să ne amintim sau să uităm? (alocați 20 de minute) 
 
Auzim deseori expresia „Nu vom uita niciodată!” în legătură cu evenimente istorice tragice, mergând 
de la genocid la războaie și atacuri teroriste. Actul rememorării este însă foarte diferit pentru cei 
care au trăit pe viu evenimentele respective și pentru cei care doar au auzit povestindu-se despre 
ele. Oamenii care trec prin astfel de traume fizice, emoționale și psihologice simt uneori nevoia să își 
amintească, pentru a conferi un sens evenimentelor și a-și reface viața. Alții au însă nevoie să uite, 
pentru a se vindeca pe ei înșiși și pentru a încerca, în unele cazuri, să își reconstruiască viața în sânul 
unor comunități aflate până atunci în conflict.  
 
Distribuiți-le elevilor setul de materiale didactice nr. 8 și, ca activitate în clasă, citiți experiențele 
personale a doi supraviețuitori ai genocidului de la Srebrenica din 1995 și ai genocidului din Rwanda 
din 1994. Cereți-le elevilor să reacționeze la diferitele moduri în care acești supraviețuitori au ales 
să-și amintească evenimentele și la motivele alegerii lor. 
 
Dincolo de alegerile făcute de supraviețuitorii înșiși, păstrarea amintirilor unui trecut dureros este 
esențială pentru urmașii lor și pentru societate în general. Cereți-le elevilor să examineze imaginea 
din setul de materiale didactice nr. 9 și ajutați-i să se gândească la semnificația acestui obiect din 
expoziția permanentă a Casei Istoriei Europene, pornind de la următoarele întrebări care figurează și 
în setul de materiale didactice: 
 

 Artiștii care au creat opera de artă „Haina lui Josef” au aplicat pe un articol de îmbrăcăminte 
imagini și amintiri consemnate în scris de Josef și o numesc ei înșiși „ o haină care a devenit o 
hartă biografică”: care credeți că a fost intenția lor?  
 

 Josef a fost singurul din familia sa care a supraviețuit Holocaustului: de ce credeți că pentru 
fiica sa și soțul ei a fost deosebit de important să protejeze și să păstreze amintirile de la el?  
 

 Artiștii au creat această piesă pentru a fi expusă: în opinia voastră, de ce ar trebui să fie 
văzut de atâta lume un obiect personal legat de povestea unei familii? De ce credeți că are 
relevanță includerea acestuia într-o expoziție pe tema istoriei europene? 


