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Tema: Ce credem despre noi înșine? – Identitatea 

 
 

Secțiunea 3: Noi și ceilalți: identitatea, factor de incluziune și factor de 
excludere 
 
Ce mă reprezintă? Ce nu mă reprezintă? Cine face parte din grup și cine este exclus? Această 
secțiune îndeamnă elevii să se gândească la aspectele sensibile pe care le implică o astfel de 
afirmație și să analizeze cum și în funcție de ce anume fac diferențieri pe parcursul construirii 
identității lor, alegând să includă anumiți factori și să excludă alți factori. Deși procesele de 
identificare și deosebire sunt importante și contribuie la conturarea identității noastre, trebuie să 
fim în permanență atenți, pentru ca, prin actul de diferențiere, să nu îi excludem sau lezăm pe 
ceilalți. 
 
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 analizeze care sunt diferențele dintre deosebire și excludere în procesul de formare a 
identităților; 

 să conștientizeze că identitatea poate fi o chestiune extrem de sensibilă atunci când se 
impune o viziune unică asupra acesteia și că politica o poate instrumentaliza foarte ușor; 

 să înțeleagă că cetățenia include diverse identități și este caracterizată de flexibilitate în ceea 
ce privește sentimentul de apartenență națională. 

 
 
Materiale didactice puse la dispoziție 
 
Setul de materiale didactice nr. 10 Articol (însoțit de materiale audio) referitor la minoritatea 

rusă din Letonia  
Setul de materiale didactice nr. 11 Citat din scrisoarea adresată de Jules Destrées regelui, 

intitulată Letter to the King, un manifest franchist privind la limba spaniolă; un 
articol privind limba franceză 

Setul de materiale didactice nr. 12 Cărți poștale cu imagini din Mostar și o hartă a orașului 
Mostar, o carte poștală din Primul Război Mondial, un afiș de propagandă sovietică; 
material video cu un interviu privind identitatea Alsaciei 

Setul de materiale didactice nr. 13 fragment dintr-o carte referitoare la viața evreilor în 
Germania nazistă; fotografii ale „grădinilor zoologice umane” 

 
Activitatea în clasă nr. 1: Ce factori creează sentimentul de apartenență? (partea 1) (alocați 15 
minute) 
 
Fiecare dintre noi percepem și înțelegem diferit elementele care alcătuiesc identitatea noastră 
națională, iar toate aceste percepții sunt în general complexe. Astfel de opinii diferite pot constitui 
adevărate provocări pentru diferitele comunități etnice care conviețuiesc într-o țară. Urmăriți 
împreună cu clasa secvența de la minutul 6.52 până la minutul 10.00 din următorul material video, 
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care are drept subiect minoritatea rusă din Letonia. Secvența prezintă o astfel de situație complexă, 
pe care elevii o vor analiza ulterior într-un mod aprofundat în cadrul următoarei activități. 

 
Sursa: Deutsche Welle 
https://www.youtube.com/watch?v=QGQm_OKRcLI 
 
Activitatea de grup nr. 1: Ce factori creează sentimentul de apartenență? (partea 2) (alocați 
15 minute) 
 
Împărțiți clasa în grupuri restrânse și cereți-le să citească fragmentul din articolul disponibil în 
cadrul setului de materiale didactice nr. 10 și să asculte materialele audio. Rugați apoi 
grupurile să răspundă la următoarele întrebări (disponibile, de asemenea, în setul de materiale 
didactice): 
 

 Care sunt principalele dificultăți cu care se confruntă persoanele de etnie rusă din 
Letonia? 

 Cum s-a conturat situația actuală din țară de-a lungul istoriei? 

 Care a fost răspunsul guvernului leton la această situație? 

 Ce propuneri au studenții pentru soluționarea unora dintre aceste probleme? 
 
Cereți-le grupurilor să își prezinte răspunsurile în cadrul unei discuții în clasă. 
 
 
Activitatea în clasă nr. 2: Limba mea, identitatea mea? (alocați 10 minute) 
 
În ce măsură limba pe care o vorbim ne definește identitatea? Organizați o discuție în clasă cu privire 
la diversitatea lingvistică și la importanța acesteia în viața lor. Întrebați-i dacă acasă vorbesc o altă 
limbă decât cea pe care o vorbesc în clasă. Întrebați-i cât de ușoară sau dificilă este această situație 
pentru ei și dacă acest lucru are consecințe asupra familiei sau prietenilor lor. 
 
Ca activitate suplimentară, cereți-le elevilor să elaboreze un set de întrebări pe care le-ar putea 
utiliza pentru intervievarea membrilor familiei cu privire la experiențele acestora în materie de 
diversitate lingvistică. Interviurile ar putea fi înregistrate și ascultate în clasă pentru ca elevii să 
compare și să identifice asemănări și deosebiri între chestiunile constatate. 
 
Puteți folosi, de asemenea, exemplele istorice din setul de materiale didactice nr. 11 pentru ca elevii 
să examineze mai în detaliu relația dintre limbă și identitate. Care sunt opiniile elevilor cu privire la 
exemplele istorice prezentate în cadrul materialelor respective - ce părere au despre diversitatea 
lingvistică dintr-o țară? Analizați situația în contextul dumneavoastră național. 
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Activitatea în clasă nr. 3: Cine trece testul sentimentului de apartenență națională? (alocați 15 
minute) 
 
În țara în care locuiți există „teste de cetățenie” similare celor din Letonia pe care le-am analizat în 
cadrul activității nr. 1? Ar trebui să le explicați elevilor că „testele de cetățenie” destinate de obicei 
imigranților pot viza, precum în cazul Letoniei, și persoanele care s-au născut și au crescut în țara 
respectivă, dar care au alte origini etnice și culturale. Astfel de teste ridică într-adevăr semne de 
întrebare. Sunt ele adecvate? Respectă diversele identități ale persoanelor? Ce efecte ar putea avea 
asupra coexistenței în statele multinaționale și multiculturale?  
 
Pentru a-i ajuta pe elevi să tragă propriile concluzii în urma acestor întrebări, organizați în clasă o 
simulare a unui test de cetățenie sub forma unui joc de rol. Va trebui să găsiți un model original al 
unui astfel de test folosit în țara dumneavoastră. Elevii se pot familiariza mai întâi cu testul și apoi îi 
puteți împărți în grupuri. Cereți-le să elaboreze diferite seturi de argumente pe care să le prezinte 
ulterior celorlalte grupuri. Personajele jocului de rol sunt: 

 funcționarul statului care se adresează imigranților, 

 funcționarul statului care se adresează populației minoritare a țării, 

 imigrantul care se adresează statului, 

 reprezentanții minorității naționale care se adresează statului. 
 
În cadrul discuțiilor, elevii ar trebui să abordeze următoarele chestiuni:  

 În ce constă acest test?  

 De ce ar trebui dat?  

 De ce nu ar trebui dat?  
 
La finalul activității, analizați care este - în urma acestui exercițiu - părerea elevilor cu privire la 
măsurile pe care le-ar putea lua o țară pentru a găzdui diferite naționalități?  
 
Exemple istorice 
 
Pentru ca elevii să analizeze mai în detaliu relația dintre cetățenie și naționalitate, cereți-le să 
consulte exemplele din setul de materiale didactice nr. 12, care prezintă situații în care aceste 
concepte au funcționat în paralel uneori fără probleme și situații în care s-au aflat în contradicție. 
Bazați-vă pe următoarele explicații și întrebări, care sunt, de asemenea, incluse în setul de materiale 
didactice:  
 

 Imperiul Austro-Ungar (1867-1918) a fost o entitate politică durabilă formată din mai 
multe naționalități diferite, care, în cele din urmă, a fost înlocuit de noile state-națiune 
la începutul secolului al XX-lea. Ce elemente ale diversității culturale și etnice se 
remarcă în cartea poștală cu Mosar din jurul anului 1900 și în cartea poștală din Primul 
Război Mondial? 
 

 În fosta Uniune Sovietică, s-a făcut propagandă pentru răspândirea ideii de federație a 
tuturor naționalităților în cadrul unei identități sovietice comune. Acest afiș ilustrează 
tineri cetățeni ai Uniunii Sovietice de diverse etnii. Ce mesaj încearcă să transmită 
acest afiș? Credeți că un regim politic poate crea o nouă identitate pentru un stat și 
poate determina întreaga populație să adere la această identitate?  
 

 Alsacia este o regiune situată în inima Europei, între Franța și Germania. Alsacia a avut 
o istorie agitată și adesea tragică din cauza poziției sale strategice între aceste două 
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națiuni puternice. Ca teritoriu, Alsacia și-a schimbat naționalitatea de patru ori în 
ultimii 150 de ani. Vizionați următoarea înregistrare video în care un bătrân vorbește 
despre istoria Alsaciei și analizați modul în care schimbările succesive au afectat viața 
oamenilor și sentimentul apartenenței. 

 
Activitatea în clasă nr. 4: Identitatea este folosită uneori drept instrument de dezbinare a 
oamenilor și de declanșare a urii. Cum? (alocați 15 minute) 
 
Organizați o dezbatere cu elevii pe tema excluziunii sociale și ajutați-i să identifice și să caracterizeze 
diferitele etape ale unui proces de excluziune bazată pe identitate. Ajutați-i să-și imagineze acest 
proces prin trasarea unei evoluții liniare progresive a diferitelor etape:  

 diferențiere (sau identificare a celuilalt),  

 separare, segregare (sau izolare), 

 discriminare,  

 exterminare. 
 
Pentru fiecare etapă, cereți-le studenților să dea câte un exemplu actual și un exemplu din istorie. Se 
pot inspira din subiectele studiate și/sau din cazurile prezentate mai jos. Dumneavoastră le puteți da 
un singur exemplu - precum exterminarea evreilor europeni de către naziști -, identificând măsurile 
concrete luate pentru fiecare etapă (adică Steaua lui David, ghetourile, deportările etc.). 
 
Printre sugestiile de cazuri actuale se numără: orașele ghetoizate, discriminarea romilor în anumite 
state ale UE, prejudecățile față de homosexuali și lesbiene, mișcările extremiste împotriva 
imigranților, conflictele etnice în curs. Gândiți-vă la exemple de excluziune socială din țara 
dumneavoastră și folosiți-le în discuțiile din cadrul clasei. 
 
Cu ajutorul setului de materiale didactice nr. 13, analizați împreună cu elevii câteva cazuri istorice de 
identificare, segregare, discriminare și exterminare a persoanelor din cauza identității lor. Cereți-le 
elevilor ca, în acest scop, să aibă în vedere următoarele întrebări (disponibile, de asemenea, în setul 
de materiale didactice): 
 

 În ce fel experiența Ritei Kuhn ilustrează faptul că o identitate este uneori impusă unei 
persoane sau unui grup? Care sunt consecințele în acest caz?  
 

 Ce spune practica numită „grădină zoologică umană” despre reprezentările europenilor și 
despre tratamentul aplicat populațiilor colonizate?  


