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ISTORIA	TRASEULUI	PARCURS	

Acest suport didactic a apărut grație colaborării dintre profesorii școlari, cadrele didactice uni-
versitare și oamenii de știință din Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina, cu susține-
rea EUROCLIO — Asociația Europeană a Profesorilor de Istorie — și a partenerilor ei de proiect.

Cartea ne demonstrează că oameni de diferite culturi, în pofida hotarelor, pot lucra împreună, 
pentru a implementa metode și tehnici moderne în propagarea și studierea culturii.

Calea pe care am parcurs-o n-a fost deloc ușoară și apariția de sub tipar a cercetării se dato-
rează entuziasmului echipei de redactori, al autorilor, al coordonatorilor, al designerilor și al tra-
ducătorilor, dar și suportului financiar din partea Uniunii Europene. Mai mult de o sută de oameni 
din peste douăzeci de țări au contribuit la elaborarea acestei cărți, lucru pentru care le suntem 
foarte recunoscători1.

Procesul de elaborare a suportului didactic a inclus recenzarea reciprocă a unităților, pilotarea 
lor, realizarea de treninguri și redactarea finală. Componenta didactică a procesului de preda-
re-învățare a fost realizată de către profesorii din țările participante la proiect. Acești profesori au 
fost instruiți de către mentori și traineri de peste hotare, care și-au împărtășit ideile și experiența. 
Datorită acestor treninguri, autorii au aflat lucruri noi despre eficientizarea procesului educativ, pe 
care le-au putut valorifica în materialele lor. 

O problemă deloc simplă a fost diversitatea limbilor în care comunicau participanții în proiect. 
Cea mai reușită decizie a fost utilizarea limbii ruse în calitate de limbă de lucru. Membrii echipei 
noastre, cunoscători atât ai limbii ruse, cât și ai limbilor țărilor participante la proiect, au asigurat 
corectitudinea traducerilor și corespunderea paginării cărții editate în limba națională cu cea edi-
tată în limba rusă.

Evident, această carte nu a putut cuprinde toate aspectele legate de cultura și istoria țărilor 
participante la proiect, fără a mai vorbi despre toată regiunea Mării Negre. Autorii unităților au 
selectat în mod individual temele, sursele și metodele de lucru, de aceea sunt responsabili de 
conținutul unităților și de veridicitatea informației. Pentru a unifica materialele și a le ajusta la ce-
rințele profesorilor și elevilor, echipa de redactori a realizat un lucru enorm în vederea adaptării 
lor la necesitățile profesorilor și studenților și îmbogățirii materialului.

Decizia de a elabora un material care poate fi utilizat în toate țările participante la proiect a tre-
zit multe discuții aprinse, mai ales în problemele legate de terminologie. În situații contradictorii, 
am apelat la opinia specialiștilor, implicând în discuții atât autorii, cât și redactorii, pentru a ajunge 
la un numitor comun.

Recomandările metodice legate de utilizarea suportului didactic sunt elaborate cu scopul de 
a-i ajuta pe elevi să gândească critic și să formuleze de sine stătător concluzii, în baza informa-
țiilor oferite de surse. Aceste recomandări oferă posibilitatea de a învăța altfel, decât în cazul 
manualelor tradiționale, iar pentru ca studierea să fie mai interesantă, multe unități din manual 
includ metode interactive de lucru. Un număr și mai mare de astfel de metode sunt prezentate în 
cartea pentru profesori.

Sperăm că acest suport didactic îi va ajuta pe elevi să studieze mozaicul de culturi și să-și for-
meze noi competențe, profesorii vor fi încurajați să folosească metode noi în procesul de predare, 
iar procesul de instruire se va îmbogăți cu teme noi, necesare elevului de azi.

Vă mulțumim pentru că folosiți această carte.

Aiseli Godjaeva și Steven Stigers

1 Vezi lista la p. 4–5.

Introducere



4    

LA INTERSECŢIA CULTURILOR (Suport didactic pentru profesori)

Proiectul	a	fost	realizat	graţie	efortului	depus	de	următoarele	persoane*:1

Redactor	principal: Iulia Kuşneriova. 

Redactor-editor: Irina Kostiuk.

Designer: Olga Borisenko.

Redactori	internaţionali: Irina Kostiuk, Djintra Liepinea şi Elene Medzmariaşvili.

Redactori	naţionali: Fuad Agaev, Pavel Cerbuşca, Alexandra Kozorog, Besik Lordkipanidze şi Nikol 
Margarean. 

Managerii	proiectului: Aiseli Godjaeva şi Steven Stigers.

Coordonatori	naţionali: Kerim Abidi, Amiran Djamaghidze, Mhitar Gabrielian, Timur Lukin, Sergiu 
Musteaţă, Aikaz Oganesian, Olga Pedan-Slepuhina, Rauf Radjabov, Nana Ţihistavi, Polina 
Verbiţkaia.

Autorii: Aghif Abasov, Ghiulnara Abidi, Fuad Agaev, Aidîn Aslanov, Karen Bairamian, Vera Balan, 
Elisabed Bushrikidze, Pavel Cerbuşca, Varvara Chiperi, Nazmin Djafarova, Amiran Djamaghidze, 
Otar Djanelidze, Mhitar Gabrielian, Natalia Golosova, Liudmila Gurskaia, Artak Haciatrian, Samira 
Iskenderova, Lela Kakaşvili, Olga Kovalevskaia, Alexandra Kozorog, Besik Lordkipanidze, 
Liudmila Males, Mikael Malhasian, Nikol Margarian, Natalia Markusi, Liuba Melnic, Oxana 
Miheeva, Madona Mikeladze, Nugzar Molaşvili, Angela Muşenko, Rodica Nastas, Ecaterina 
Odagiu, Aikaz Oganesian, Lilia Oganesian, Grant Oganian, Narmin Radjabova, Vera Saakian, 
Lucia Sava, Ruzanna Ţaturian, Tatiana Ţiganu, Nodar Şoşiaşvili. Polina Verbiţkaia, Vera Vrabie 
şi Angela Zeama.

Coautori: Fuad Agaev, Alexandra Kozorog şi Olga Pedan-Slepuhina.

Au	prezentat	materiale: Arzu Abbasova şi Lali Pirţhalava.

Formatori: Ţira Cikvaidze, Tamara Eideliman, Irina Kostiuk, Iulia Kuşneriova, Mare Oia, Olga Pedan-
Slepuhina şi Din Smart. 

Traineri: Semih Aktekin, Ţira Cikvaidze, Amiran Djamaghidze, Boiana Duikoici-Blagoevici, Irina 
Gogonai, Igori Iovanovici, Kerol Kapitţe, Husein Koksal, Irina Kostiuk, Olga Kovalevskaia, 
Alexandra Kozorog, Benni Kristensen, Iulia Kuşneriova, Klaudia Lenţ, Richard Makfan, Seda 
Melkumian, Oxana Miheeva, Madona Mikeladze, Mare Oia, Olga Pedan-Slepuhina, Din Smart, 
Gulisen Tural, Nana Ţihistavi, Ineke Velidhuis-Meester, Polina Verbiţkaia.

Autorii	dicţionarului: Fuad Agaev, Pavel Cerbuşca, Alexandra Kozorog, Besik Lordkipanidze şi Nikol 
Margarean. 

Navigatoarele	au	fost	elaborate:
 pentru	Azerbaidjan — Fuad Agaev; pentru	Armenia — Nikol Margarian; pentru	Georgia — 

Besik Lordkipanidze; pentru	Moldova — Pavel Cerbuşca; pentru	Ucraina — Alexandra Kozorog.

Hărţile	au	fost	elaborate	de: Dmitrii Isaev (p. 30; p. 218), Alex Kahniaşvili şi Manana Şekiladze.

Traducătorii:
 În	 limba	 azeră — Nazmin Djafarova; în	 limba	 armeană	 — Marina Vardanian; în	 limba	

georgiană — Manana Cigoghidze şi Marika Kveselava; în	limba	română — Pavel Cerbuşca şi 
Liuba Petrenco; în limba ucraineană — Oxana Miheeva.

* Numele sunt prezentate în ordinea alfabetică.
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CU	CE	SCOP	ŞI	ÎN	CE	MOD	SE	VA	LUCRA	CU	SUPORTUL	DIDACTIC

Stimaţi colegi,

ţineţi în mâini un set de suporturi instructiv-educative unice, create de o echipă in-
ternaţională, reunită în cadrul proiectului Asociaţiei Europene a Profesorilor de Istorie 
EUROCLIO „Istoria comună. Dialoguri culturale”. În set sunt incluse un suport didac-
tic pentru elevi şi recomandări metodice adresate profesorilor.

Scopul urmărit de autorii suportului didactic constă în demonstrarea posibilităţi-
lor pe care le oferă educaţia culturală, istorică şi socială în baza temelor consacrate 
culturii şi schimbărilor culturale ale ţărilor din regiunea Mării Negre, ţări unite nu doar 
geografic, ci şi de multe momente comune din trecut. Trei capitole ale acestui suport 
includ teme ce ţin de moştenirеа culturală, interacţiunea dintre cultură şi politică, la 
fel şi probleme actuale legate de schimbările în viaţa cotidiană şi în relaţiile din fa-
milii condiţionate de modificări de ordin social-politic şi intercultural. Materialul inclus 
în suportul didactic cuprinde perioada secolelor XIX–XX, deşi, în mod indirect, este 
posibilă plonjarea şi în perioade mai timpurii, la fel ca şi studierea unor procese ca-
racteristice secolului XXI. 

Particularităţile	suportului	didactic

Suportul didactic „La	intersecţia	culturilor” continuă tradiţia lucrărilor create de 
către EUROCLIO în parteneriat cu asociaţiile naţionale ale profesorilor de istorie. 
Astfel, conţinutul nu este redat printr-un text narativ al autorului, dar prin prezentarea 
unor diverse surse istorice. Suportul didactic este orientat spre dezvoltarea gândirii 
critice, a abilităţilor de comunicare, spre dezvoltarea curiozităţii şi a unei viziuni de 
ansamblu/complexe asupra trecutului. De la elevi nu se cere învăţarea pe de rost sau 
memorarea mecanică a materialelor propuse. Învăţarea şi formarea abilităţilor are loc 
în procesul analizei surselor grupate în blocuri tematice şi în cadrul discuţiilor de grup 
sau în perechi organizate succesiv. 

Structura	suportului	didactic

Setul didactic propus „La intersecţia culturilor. Ţările regiunii Mării Negre şi schim-
bările social-politice în sec. XIX–XX” include două componente: suportul didactic pre-
văzut pentru lucrul în clasă cu elevii şi un suport pentru profesori. Materialele din 
ambele suporturi sunt grupate în trei compartimente: „Moştenire culturală”, „Politica 
şi cultura”, „Familia şi viaţa cotidiană”. Fiecare capitol este precedat de o introducere 
succintă adresată elevilor şi de nişte întrebări-cheie ale unităţilor incluse în capitolul 
respectiv.

Suportul didactic pentru elevi conţine un glosar.
Suportul didactic pentru profesori include descrierea metodelor de lucru ale profe-

sorului, regulile de analiză a diverselor surse şi recomandări, pas cu pas, a organizării 
şi desfăşurării activităţilor la fiecare capitol. Pentru o utilizare mai eficientă a materia-
lelor din proiect pentru fiecare ţară sunt elaborate navigatoare pentru programele de 
instruire.
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Cu ce scop şi în ce mod se va lucra cu suportul didactic

SUPORTUL	DIDACTIC	PENTRU	ELEVI

Structura	capitolelor

Structura capitolelor
Conţinutul fiecărui capitol dezvoltă tema propusă şi stimulează răspunsul la în-

trebarea-cheie formulată. Sursele sunt selectate astfel, încât să permită elevilor la 
sfârşitul lecţiei să formuleze răspunsul la întrebarea-cheie. 

Materialele din capitole sunt grupate în unităţi	 tematice. Fiecare unitate con-
stituie un fragment din conţinutul de bază sau materiale pentru activităţi organizate 
în paralel în grupele de elevi. Fiecare unitate tematică conţine blocuri de întrebări şi 
sarcini pentru facilitarea analizei surselor1 şi înţelegerii conţinuturilor propuse de către 
autori.

Întrebările	şi	sarcinile, în varianta în care sunt prezentate, au un caracter de sis-
tem şi prezintă o axă a conţinutului. Întrebările şi sarcinile sunt variate: de selectare a 
informaţiei, de comparare a informaţiei din diferite surse, de descoperire a unui sens 
ascuns, de analiză a limbajului sursei, de formulare a propriei înţelegeri şi a propriilor 
cunoştinţe în baza informaţiei selectate din surse etc. Realizarea sarcinilor şi discu-
tarea răspunsurilor sunt concepute de către autori şi redactori prin utilizarea diferitor 
tehnici didactice: învăţare în formă de cascadă — de la realizarea diferitor sarcini, dar 
cu scopul de a răspunde la întrebarea-cheie, cu utilizarea tehnologiilor interactive2.

Trimiterile

Suportul didactic se caracterizează, de asemenea, printr-o prezentare specifică 
a informaţiei. Atât profesori, cât şi elevii pot remarca prezentarea detaliată a trimite-
rilor bibliografice. Este important ca elevii să înţeleagă că orice sursă de informaţie 
poate fi, în acelaşi timp, şi o sursă istorică. Trimiterile bibliografice la sursele editate 
sau preluate din Internet sunt prezentate în conformitate cu standardele elaborate 
şi, din punctul de vedere al echipei proiectului, trebuie să respecte dreptul autorilor. 
Totodată, elevii de sine stătător vor putea constata veridicitatea informaţiilor expuse 
în surse. 

Pe lângă trimiterile bibliografice, la subsolul paginii sunt date explicaţiile unor 
cuvinte, necesare pentru citirea şi analiza textelor. Evident că aceste trimiteri vor in-
clude o informaţie cunoscută pentru unii elevi şi insuficientă pentru alţii. Profesorul, 
în fiecare situaţie concretă, trebuie să fie pregătit pentru a explica acele cuvinte care 
sunt necunoscute pentru elevi.

Glosarul

Cuvintele care se întâlnesc de mai multe ori în diferite unităţi sunt evidenţiate prin-
tr-o altă culoare şi sunt explicate în glosarul de la sfârşitul suportului didactic.

1 Regulile generale de analiză a diferitor surse istorice sunt expuse în compartimentul „Cum să organizăm lucrul cu 
diverse surse istorice”.

2 Descrierea acestor metode vezi în compartimentul „Cum să organizăm activităţile interactive”.
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SUPORTUL	DIDACTIC	PENTRU	PROFESORI

Navigatorul

Navigatorul le dă posibilitate profesorilor să se orienteze unde anume, în cadrul 
studierii cărei discipline sau teme pot fi utilizate materialele acestui suport didactic. În 
varianta rusă sunt expuse navigatoarele pentru toate ţările participante în proiect, iar 
în redacţiile naţionale — doar navigatorul pentru programul naţional. 

În navigator toate temele din suportul didactic sunt repartizate pe disciplinele ci-
clului socio-umanist, prevăzute de curriculumul naţional, şi pe temele acestor disci-
pline. De regulă, sunt indicate disciplinele: istoria ţinutului natal şi istoria universală, 
ştiinţele sociale sau educaţia civică, cursul de cultură artistică. La fel, este descrisă 
posibilitatea utilizării temelor în activităţile extracurriculare de către conducătorii de 
clasă.

Recomandările	didactice	pentru	fiecare	lecţie

Recomandările formulate pentru profesori în ceea ce priveşte studierea fiecărei 
unităţi includ informaţii despre vârsta elevilor, timpul necesar pentru studierea unităţii 
în clasă, scopul lecţiei şi finalităţile educative propuse pentru a fi atinse după studie-
rea materialelor. Trebuie de subliniat că gradul preconizat de însuşire a materialului 
este determinat pentru trei nivele, luând în considerare capacităţile individuale ale 
elevilor: pentru toţi elevii, pentru majoritatea elevilor şi pentru acea parte a elevilor 
care va putea atinge cel mai înalt nivel de înţelegere şi cunoaştere a materiei, va 
dezvolta o abilitate sau alta, va demonstra un sistem de competenţe educaţionale. 
Deşi procedura şi criteriile de evaluare în fiecare ţară sunt diferite, profesorii totuşi în 
fiecare caz concret, la evaluarea performanţelor elevilor, ar trebui să ia în conside-
rare anume această gradare propusă şi specificul rezultatelor preconizate în fiecare 
unitate.

Timpul indicat pentru studierea unităţilor este calculat în prealabil, în cele mai 
multe cazuri este calculat cu o mică rezervă. Totuşi profesorul trebuie de sine stătător 
să determine specificul fiecărei grupe de elevi care va studia o unitate sau alta, să 
calculeze timpul necesar pentru fiecare etapă a lecţiei.

De asemenea, în recomandările pentru profesori sunt incluse şi indicaţiile despre 
amenajarea sălii de clasă, în cazul activităţilor în grup cu participarea tuturor elevilor 
la discuţia finală, în cazul discuţiilor, prezentărilor de grup etc.

O atenţie deosebită trebuie acordată informaţiei pentru profesori care include o 
listă de surse suplimentare, necesare pentru a completa cunoştinţele în procesul de 
lucru cu materialele din anumite unităţi. Deoarece limba de lucru a fost limba rusă, 
majoritatea literaturii recomandate este în această limbă, însă profesorul poate, dacă 
este necesar, să caute şi alte surse de informare pentru fiecare din temele propuse în 
limba maternă sau în alte limbi.

Practic pentru fiecare modul sunt formulate recomandări generale care îl vor ajuta 
pe profesor să se orienteze mai bine în accentele semnificative ale conţinuturilor.

La fel, este necesar ca profesorii să ia cunoştinţă de aşa-numitele exerciţii motiva-
ţionale care au scopul să stimuleze interesul elevilor faţă de temele propuse.

Unele module oferă, la sfârşit, teme pentru acasă care necesită timp suplimentar 
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Cu ce scop şi în ce mod se va lucra cu suportul didactic

pentru studiere, de aceea realizarea lor este propusă la discreţia profesorului.

Compartimentul	„Cum	să	organizăm	lucrul	cu	diverse	surse	istorice”

Unul dintre obiectivele principale ale suportului constă în dezvoltarea la elevi a 
competenţei de selectare a informaţiei din surse şi de evaluare a nivelului de veri-
dicitate a acesteia, în familiarizarea cu procedeele primare de depistare în fluxul de 
informaţii a datelor nesigure sau a falsificărilor evidente. Compartimentul „Cum să or-
ganizăm lucrul cu diverse surse istorice” include îndrumări metodice despre studierea 
surselor de diverse tipuri: de la cele textuale până la cele vizuale (fotografii, caricaturi, 
placarde, tablouri etc.) şi date statistice.

Recomandările	metodice	pe	marginea	utilizării	metodelor	interactive	de	predare-
învăţare

Algoritmul activităţii pas cu pas în sala de clasă este prevăzut pentru profesorii 
care au deja cunoştinţe în domeniul managementului clasei şi al utilizării tehnologiilor 
interactive de instruire. Compartimentul „Cum să organizăm activităţile interactive” 
prezintă o descriere detaliată a recomandărilor metodice utilizate şi are drept scop fa-
cilitarea organizării lucrului la lecţie. Profesorul poate selecta din această „puşculiţă” 
acele metode pe care le consideră eficiente pentru realizarea obiectivelor propuse.

Vă dorim Dumneavoastră şi elevilor să studiaţi
cu plăcere materialele oferite de proiect!

Succese!

Echipa de redactori
 Irina Kostiuk, Iulia Kuşneriova,  

Djintra Liepinea, Elene Medzmariaşvili
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NAVIGATOR (Suport didactic pentru profesori)

	N
r.	
m
od

ul
Denumirea	modulului

Subiecte	în	baza	Curriculum-ului	Naţional Subiecte	în	baza	Curriculum-ului	Naţional

Istoria	Românilor	şi	Universală.	Gimnaziu.	
Clasele	V–IX

Istoria	Românilor		
şi	Universală.	Liceu.		

Clasele	X–XII

Educaţia	Civică.	Liceu.		
Clasele	X–XII

Dirigenţie.		
Clasele	X–XII

1 Care	sunt	tainele	Turnului	Fecioarei	din	
Baku?

Clasa	a	VI-a.	Cultura în epoca medievală. Clasa	a	X-a.	Monumentele 
arhtecturale de cult şi laice ne 
mărturisesc

2 Orașul	ca	oglindă	a	diversității.		
Tbilisi	și	locuitorii	lui	în	sec.	al	XIX-lea	—	
începutul	sec.	ХХ

Clasa	a	VIII-a.	Evoluţia oraşelor în epoca modernă Clasa	a	XI-a.	Modul de viaţă la 
oraş şi la sat 

 

3 Coloniștii	germani	din	Azerbaidjan		
(sec.	XIX	—	începutul	sec.	XX)

Clasa	a	IX-a.	Rusia/URSS Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

4 Dialogul	culturilor	şi	patrimoniul	cultural Clasa	a	IX-a.	R. Moldova în perioada postsovietică Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a.	Echilibrul afectiv şi 
responsabilitatea 

5 Locul	patrimoniului	național	în	cultura	
mondială	(prin	exemplul	realizărilor	
poporului	armean)

Clasa	a	IX-a.	Dezvoltarea culturii în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a.	Identitatea şi 
demnitatea umană. Demnitatea 
naţională. Demnitatea şi 
autoconştiinţa 

Clasa	a	X-a.	Identitatea şi 
personalitatea 

6 Seminarul	Pedagogic	Transcaucazian Clasa	a	IX-a.	Statele din Europa Occidentală, 
Centrală şi de Răsărit 

Clasa	a	XII-a.	Identităţile 
colective în România şi R. 
Moldova 

Clasa	a	X-a.	Echilibrul afectiv şi 
responsabilitatea 

7 Prenume	de	persoane	—	surse	de	studiere	
a	culturii	şi	istoriei	societăţii

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a.	Cauzele şi 
consecinţele discriminării în 
societate 

8 Istoria	și	cultura	în	memorii	și	monumente Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XII-a. Idealuri şi scopuri în 
viaţă 

9 Creaţia	lui	Serghei	Paradjanov	la	răspântia	
timpurilor	şi	a	culturilor

Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în RSSM şi 
România în anii 1944–1991

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a. Identitatea şi 
demnitatea umană. Demnitatea 
naţională. Demnitatea şi 
autoconştiinţa 

10 Identitatea	în	condiţiile	societăţii	
pluriculturale

Clasa	a	IX-a.	Dezvoltarea societăţii în lumea 
contemporană 

Clasa	a	XII-a. Viaţa socială în 
epoca contemporană 

Clasa	a	X-a.	Identitatea şi 
personalitatea 

11 Soarta	sărbătorilor	de	iarnă	(Crăciunul	și	
Anul	Nou)	în	secolele	XIX–XX

Clasa	a	IX-a.	URSS. Statele comuniste din Europa 
de Răsărit şi din Asia. 

Clasa	a	XII-a.	Regimurile 
totalitare, democratice şi 
autoritare 

Clasa	a	X-a.	Sărbătorile de 
Crăciun — posibilitate de 
manifestare a grijii faţă de 
persoanele apropiate

12 Dialogul	timpurilor	în	denumirile	străzilor	şi	
a	pieţelor	

Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XII-a. Ştiinţa şi tehnica 
în epoca contemporană. Arta 
contemporană

Clasa	a	X-a.	Relaţiile interetnice Clasa	a	XII-a.	Identitatea şi 
personalitatea 

13 Cum	„muierea”	a	devenit	„tovarășă”…
(Imaginea	femeii	în	perioada	de	după	
revoluție)

Clasa	a	IX-a.	Rolul femeii în epoca contemporană Clasa	a	XII-a. Literatura 
contemporană. Cultura. Mass-
media 

Clasa	a	XI-a.	Masculinitatea 
şi feminitatea: modele de 
comportament

14 Amintirile	despre	Stalin	și	monumentele Clasa	a	IX-a.	URSS. Statele comuniste din Europa 
de Răsărit şi din Asia

Clasa	a	XII-a. Perioada 
interbelică şi postbelică 

15 Tăcerea	expresivă:	monumentul	la	
răscrucea	culturilor

Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în RSSM şi 
România în anii 1944–1991

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XII-a.	Multiculturalismul 
şi pluriculturalismul. Dialogul 
intercultural 
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Temele incluse în suportul didactic

	N
r.	
m
od

ul

Denumirea	modulului

Subiecte	în	baza	Curriculum-ului	Naţional Subiecte	în	baza	Curriculum-ului	Naţional

Istoria	Românilor	şi	Universală.	Gimnaziu.	
Clasele	V–IX

Istoria	Românilor		
şi	Universală.	Liceu.		

Clasele	X–XII

Educaţia	Civică.	Liceu.		
Clasele	X–XII

Dirigenţie.		
Clasele	X–XII

1 Care	sunt	tainele	Turnului	Fecioarei	din	
Baku?

Clasa	a	VI-a.	Cultura în epoca medievală. Clasa	a	X-a.	Monumentele 
arhtecturale de cult şi laice ne 
mărturisesc

2 Orașul	ca	oglindă	a	diversității.		
Tbilisi	și	locuitorii	lui	în	sec.	al	XIX-lea	—	
începutul	sec.	ХХ

Clasa	a	VIII-a.	Evoluţia oraşelor în epoca modernă Clasa	a	XI-a.	Modul de viaţă la 
oraş şi la sat 

 

3 Coloniștii	germani	din	Azerbaidjan		
(sec.	XIX	—	începutul	sec.	XX)

Clasa	a	IX-a.	Rusia/URSS Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

4 Dialogul	culturilor	şi	patrimoniul	cultural Clasa	a	IX-a.	R. Moldova în perioada postsovietică Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a.	Echilibrul afectiv şi 
responsabilitatea 

5 Locul	patrimoniului	național	în	cultura	
mondială	(prin	exemplul	realizărilor	
poporului	armean)

Clasa	a	IX-a.	Dezvoltarea culturii în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a.	Identitatea şi 
demnitatea umană. Demnitatea 
naţională. Demnitatea şi 
autoconştiinţa 

Clasa	a	X-a.	Identitatea şi 
personalitatea 

6 Seminarul	Pedagogic	Transcaucazian Clasa	a	IX-a.	Statele din Europa Occidentală, 
Centrală şi de Răsărit 

Clasa	a	XII-a.	Identităţile 
colective în România şi R. 
Moldova 

Clasa	a	X-a.	Echilibrul afectiv şi 
responsabilitatea 

7 Prenume	de	persoane	—	surse	de	studiere	
a	culturii	şi	istoriei	societăţii

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a.	Cauzele şi 
consecinţele discriminării în 
societate 

8 Istoria	și	cultura	în	memorii	și	monumente Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XII-a. Idealuri şi scopuri în 
viaţă 

9 Creaţia	lui	Serghei	Paradjanov	la	răspântia	
timpurilor	şi	a	culturilor

Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în RSSM şi 
România în anii 1944–1991

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a. Identitatea şi 
demnitatea umană. Demnitatea 
naţională. Demnitatea şi 
autoconştiinţa 

10 Identitatea	în	condiţiile	societăţii	
pluriculturale

Clasa	a	IX-a.	Dezvoltarea societăţii în lumea 
contemporană 

Clasa	a	XII-a. Viaţa socială în 
epoca contemporană 

Clasa	a	X-a.	Identitatea şi 
personalitatea 

11 Soarta	sărbătorilor	de	iarnă	(Crăciunul	și	
Anul	Nou)	în	secolele	XIX–XX

Clasa	a	IX-a.	URSS. Statele comuniste din Europa 
de Răsărit şi din Asia. 

Clasa	a	XII-a.	Regimurile 
totalitare, democratice şi 
autoritare 

Clasa	a	X-a.	Sărbătorile de 
Crăciun — posibilitate de 
manifestare a grijii faţă de 
persoanele apropiate

12 Dialogul	timpurilor	în	denumirile	străzilor	şi	
a	pieţelor	

Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XII-a. Ştiinţa şi tehnica 
în epoca contemporană. Arta 
contemporană

Clasa	a	X-a.	Relaţiile interetnice Clasa	a	XII-a.	Identitatea şi 
personalitatea 

13 Cum	„muierea”	a	devenit	„tovarășă”…
(Imaginea	femeii	în	perioada	de	după	
revoluție)

Clasa	a	IX-a.	Rolul femeii în epoca contemporană Clasa	a	XII-a. Literatura 
contemporană. Cultura. Mass-
media 

Clasa	a	XI-a.	Masculinitatea 
şi feminitatea: modele de 
comportament

14 Amintirile	despre	Stalin	și	monumentele Clasa	a	IX-a.	URSS. Statele comuniste din Europa 
de Răsărit şi din Asia

Clasa	a	XII-a. Perioada 
interbelică şi postbelică 

15 Tăcerea	expresivă:	monumentul	la	
răscrucea	culturilor

Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în RSSM şi 
România în anii 1944–1991

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XII-a.	Multiculturalismul 
şi pluriculturalismul. Dialogul 
intercultural 
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NAVIGATOR (Suport didactic pentru profesori)

	N
r.	
m
od

ul
Denumirea	modulului

Subiecte	în	baza	Curriculum-ului	Naţional Subiecte	în	baza	Curriculum-ului	Naţional

Istoria	Românilor	şi	Universală.	Gimnaziu.	
Clasele	V–IX

Istoria	Românilor		
şi	Universală.	Liceu.		

Clasele	X–XII

Educaţia	Civică.	Liceu.		
Clasele	X–XII

Dirigenţie.		
Clasele	X–XII

16 Imaginea,	cuvântul	și	sunetul	în	
propaganda	prieteniei	dintre	popoarele	
URSS

Clasa	a	IX-a.	Minorităţile etnice în R. Moldova Clasa	a	XII-a.	Perioada 
interbelică şi postbelică 

Clasa	a	XII-a.	Omul şi 
manifestarea calităţilor de cetăţean

17 Contactele	internaționale	ale	tineretului	
sovietic

Clasa	a	IX-a.	Republica Moldova în perioada 
postsovietică 

Clasa	a	XII-a.	Viaţa socială în 
epoca contemporană 

Clasa	a	XII-a.	Multiculturalismul 
şi pluriculturalismul. Dialogul 
intercultural

Clasa	a	X-a.	Rolul familiei în 
educaţie şi necesitatea dragostei 
(faţă de părinţi, membrii familiei, 
om, viaţă în toate manifestările ei

18 Sărbătoarea	de	1	Mai:	ieri	şi	azi	 Clasa	a	IX-a.	URSS. Statele comuniste din Europa 
de Răsărit şi din Asia

Clasa	a	XII-a.	Regimurile 
totalitare, democratice şi 
autoritare 

Clasa	a	XII-a. Idealuri şi scopuri în 
viaţă 

19 Unitate	prin	diversitate Clasa	a	IX-a.	Comportamente prosociale. 
Altruismul pentru binele public 

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XI-a.	Dialogul intercultural. 
Necesitatea manifestării toleranţei 
în societate 

Clasa	a	X-a.	Dreptul la identitate

20 Valorile	fundamentale	și	schimbările	din	
societate

Clasa	a	IX-a.	R. Moldova în perioada postsovietică Clasa	a	XII-a.	Relaţiile 
internaţionale în perioada 
postbelică

Clasa	a	X-a.	Responsabilitatea 
juridică. Egalitatea în faţa legii 

Clasa	a	XI-a.	Idealuri şi scopuri

21 Noi	elemente	ale	modului	tradiţional	de	
viaţă

Clasa	a	XII-a.	Evoluţia 
popoarelor şi situaţia 
minorităţilor etnice în Europa 

Clasa a XI-a. Familia tradiţională şi 
funcţiile ei

22 Petrolul	din	Baku	și	cultura Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în RSSM şi 
România în anii 1944–1991 

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană	

23 Femeia	azeră	în	familie	și	societate		
la	începutul	secolului	XX		
(din	revista	„Molla	Nasreddin”)

Clasa	a	IX-a.	Rolul femeii în epoca contemporană Clasa	a	XII-a. Modelele 
de gen şi valorile în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a. Pregătirea către viaţa 
de familie. Educaţia 

Clasa	a	X-a.	Violenţa în familie — 
este o problemă de gen? 

24 Diversitatea	culturilor	în	istoria	plaiului	
natal

Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în perioada 
interbelică 

25 Lipovenii:	între	trecut	și	viitor Clasa	a	XII-a.	Viaţa socială în 
epoca contemporană 

Clasa	a	X-a. Duritatea relaţiilor 
interpersonale. Maturitatea fizică, 
afirmarea psihologică şi socială a 
omului 

26 Căsătoriile	între	reprezentanții	diferitor	
culturi	în	secolele	XX–XXI

Clasa	a	IX-a.	Rolul femeii în epoca contemporană Clasa	a	XII-a.	Modelele 
de gen şi valorile în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a.	Pregătirea către viaţa 
de familie. Educaţia 

Clasa	a	X-a.	Identitatea de gen. 
Stereotipuri de gen. Relaţii de gen 

27 Comerțul	frontalier	și	contactele	interetnice Clasa	a	IX-a.	Europa Occidentală, Centrală şi de 
Răsărit

Clasa	a	X-a.	R. Moldova — parte 
componentă a civilizaţiei europene 

 

28 Migrația	forței	de	muncă	și	impactul	ei	
asupra	societății

Clasa	a	IX-a.	Europa Occidentală, Centrală şi de 
Răsărit

Clasa	a	XII-a.	Problemele 
demografice, ecologice şi ale 
sărăciei în lumea contemporană 

Clasa	a	X-a.	R. Moldova — parte 
componentă a civilizaţiei europene 

Clasa	a	X-a.	Demnitatea naţională. 
Conştiinţa naţională	

29 Migraţia	forței	de	muncă	şi	familia Clasa	a	IX-a.	Europa Occidentală, Centrală şi de 
Răsărit

Clasa	a	XII-a.	Evoluţia 
economică a statelor 
contemporane în anii  
1945–1991 

 

30 Orașul	contemporan	—	intersecție	de	
culturi	și	mediu	favorabil	pentru	dialogul	
intercultural

Clasa	a	IX-a.	Republica Moldova în perioada 
postsovietică 

Clasa	a	XII-a.	Cultura lîn epoca 
contemporană	

Clasa	a	X-a.	R. Moldova — parte 
componentă a civilizaţiei europene 
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Temele incluse în suportul didactic

	N
r.	
m
od

ul

Denumirea	modulului

Subiecte	în	baza	Curriculum-ului	Naţional Subiecte	în	baza	Curriculum-ului	Naţional

Istoria	Românilor	şi	Universală.	Gimnaziu.	
Clasele	V–IX

Istoria	Românilor		
şi	Universală.	Liceu.		

Clasele	X–XII

Educaţia	Civică.	Liceu.		
Clasele	X–XII

Dirigenţie.		
Clasele	X–XII

16 Imaginea,	cuvântul	și	sunetul	în	
propaganda	prieteniei	dintre	popoarele	
URSS

Clasa	a	IX-a.	Minorităţile etnice în R. Moldova Clasa	a	XII-a.	Perioada 
interbelică şi postbelică 

Clasa	a	XII-a.	Omul şi 
manifestarea calităţilor de cetăţean

17 Contactele	internaționale	ale	tineretului	
sovietic

Clasa	a	IX-a.	Republica Moldova în perioada 
postsovietică 

Clasa	a	XII-a.	Viaţa socială în 
epoca contemporană 

Clasa	a	XII-a.	Multiculturalismul 
şi pluriculturalismul. Dialogul 
intercultural

Clasa	a	X-a.	Rolul familiei în 
educaţie şi necesitatea dragostei 
(faţă de părinţi, membrii familiei, 
om, viaţă în toate manifestările ei

18 Sărbătoarea	de	1	Mai:	ieri	şi	azi	 Clasa	a	IX-a.	URSS. Statele comuniste din Europa 
de Răsărit şi din Asia

Clasa	a	XII-a.	Regimurile 
totalitare, democratice şi 
autoritare 

Clasa	a	XII-a. Idealuri şi scopuri în 
viaţă 

19 Unitate	prin	diversitate Clasa	a	IX-a.	Comportamente prosociale. 
Altruismul pentru binele public 

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană 

Clasa	a	XI-a.	Dialogul intercultural. 
Necesitatea manifestării toleranţei 
în societate 

Clasa	a	X-a.	Dreptul la identitate

20 Valorile	fundamentale	și	schimbările	din	
societate

Clasa	a	IX-a.	R. Moldova în perioada postsovietică Clasa	a	XII-a.	Relaţiile 
internaţionale în perioada 
postbelică

Clasa	a	X-a.	Responsabilitatea 
juridică. Egalitatea în faţa legii 

Clasa	a	XI-a.	Idealuri şi scopuri

21 Noi	elemente	ale	modului	tradiţional	de	
viaţă

Clasa	a	XII-a.	Evoluţia 
popoarelor şi situaţia 
minorităţilor etnice în Europa 

Clasa a XI-a. Familia tradiţională şi 
funcţiile ei

22 Petrolul	din	Baku	și	cultura Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în RSSM şi 
România în anii 1944–1991 

Clasa	a	XII-a.	Cultura în epoca 
contemporană	

23 Femeia	azeră	în	familie	și	societate		
la	începutul	secolului	XX		
(din	revista	„Molla	Nasreddin”)

Clasa	a	IX-a.	Rolul femeii în epoca contemporană Clasa	a	XII-a. Modelele 
de gen şi valorile în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a. Pregătirea către viaţa 
de familie. Educaţia 

Clasa	a	X-a.	Violenţa în familie — 
este o problemă de gen? 

24 Diversitatea	culturilor	în	istoria	plaiului	
natal

Clasa	a	IX-a.	Cultura şi ştiinţa în perioada 
interbelică 

25 Lipovenii:	între	trecut	și	viitor Clasa	a	XII-a.	Viaţa socială în 
epoca contemporană 

Clasa	a	X-a. Duritatea relaţiilor 
interpersonale. Maturitatea fizică, 
afirmarea psihologică şi socială a 
omului 

26 Căsătoriile	între	reprezentanții	diferitor	
culturi	în	secolele	XX–XXI

Clasa	a	IX-a.	Rolul femeii în epoca contemporană Clasa	a	XII-a.	Modelele 
de gen şi valorile în epoca 
contemporană 

Clasa	a	X-a.	Pregătirea către viaţa 
de familie. Educaţia 

Clasa	a	X-a.	Identitatea de gen. 
Stereotipuri de gen. Relaţii de gen 

27 Comerțul	frontalier	și	contactele	interetnice Clasa	a	IX-a.	Europa Occidentală, Centrală şi de 
Răsărit

Clasa	a	X-a.	R. Moldova — parte 
componentă a civilizaţiei europene 

 

28 Migrația	forței	de	muncă	și	impactul	ei	
asupra	societății

Clasa	a	IX-a.	Europa Occidentală, Centrală şi de 
Răsărit

Clasa	a	XII-a.	Problemele 
demografice, ecologice şi ale 
sărăciei în lumea contemporană 

Clasa	a	X-a.	R. Moldova — parte 
componentă a civilizaţiei europene 

Clasa	a	X-a.	Demnitatea naţională. 
Conştiinţa naţională	

29 Migraţia	forței	de	muncă	şi	familia Clasa	a	IX-a.	Europa Occidentală, Centrală şi de 
Răsărit

Clasa	a	XII-a.	Evoluţia 
economică a statelor 
contemporane în anii  
1945–1991 

 

30 Orașul	contemporan	—	intersecție	de	
culturi	și	mediu	favorabil	pentru	dialogul	
intercultural

Clasa	a	IX-a.	Republica Moldova în perioada 
postsovietică 

Clasa	a	XII-a.	Cultura lîn epoca 
contemporană	

Clasa	a	X-a.	R. Moldova — parte 
componentă a civilizaţiei europene 
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Название модуля

MOŞTENIRE	
CULTURALĂ

Сapitolul	 І
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Întrebări	-	cheie	la	capitolul	„Moştenire	culturală”

 X De ce un monument cultural al unui popor poate prezenta interes pentru 
patrimoniul cultural mondial?

 X Cum și de ce orașul își schimbă imaginea?

 X Care a fost aportul coloniștilor germani în dezvoltarea economică și culturală a 
Azerbaidjanului?

 X Cum este reprezentată în patrimoniul cultural mondial interacţiunea diferitor 
culturi?

 X În ce mod cultura națională îmbogățește patrimoniul cultural mondial?

 X De ce Seminarul Pedagogic Transcaucazian este un simbol al dialogului  
cultural? 

 X Cum alegerea prenumelui unei persoane poate reflectă o schimbare în cultură 
și în societate?

 X Ce rol îl joacă monumentele în studierea istoriei și culturii unui popor?

 X Cum răsună în creaţia lui Serghei Paradjanov dialogul dintre culturi?

 X Ce tipuri de identitate poate avea un individ sau un grup de persoane și modul 
în care acestea pot fi combinate în comunicarea de zi cu zi?
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Care sunt tainele Turnului Fecioarei din Baku?

	X De	ce	un	monument	cultural	al	unui	popor	poate	prezenta	interes	
pentru	patrimoniul	cultural	mondial?

Vârsta	elevilor	 13–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f Scopul	activităţii Să analizeze Turnul Fecioarei din Baku, demonstrând impactul 
diferitor popoare asupra creării unui monument cultural, ce face 
parte din patrimoniu național și mondial.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Бретаницкий Л. С., Веймарн Б. В. Искусство Азербайджана  
IV–XVIII веков. — М.: Искусство, 1976.

2. Исламов А. Раскрывая тайны Девичьей Башни, Часть I. — [Sursa 
electronică] „News Az.”. — Regim de acces: http://www.1news.az/
analytics/20101006120439420.html.

3. Виртуальный тур по Девичьей Башне. — Regim de acces:  
http://www.icherisheher.gov.az/virtual_tur/.

4. Велиев С. Древний, древний Азербайджан. Тайны Девичьей Башни. 
Зороастрийцы — жители Баку? — [Sursa electronică] Карабах 
в документах. — Regim de acces: http://www.karabakh-doc.azerall.info/ru/
azerpeople/ap043–3.php.

5. Насибов Ф. Архитектурные особенности Девичьей Башни. Часть 1. — 
[Sursa electronică] „Окно в Баку”. — Regim de acces: http://www.
window2baku.com/devbashnya21.htm.

6. Walled City of Baku with the Shirvanshah’s Palace and Maiden Tower. — 
[Sursa electronică] UNESCO World Heritage. — Regim de acces: http://whc.
unesco.org/en/list/958//.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Рentru	toți	elevii Vor putea să descrie Turnul Fecioarei din Bacu şi să explice 
versiunile semnificaţiei monumentului cultural. 

	f Рentru	majoritatea	
elevilor

Vor putea, în baza surselor din unitate, să explice influenţa 
diferitor popoare asupra construcţiei Turnului din Baku şi să 
demonstreze exemple ale patrimoniului cultural comunitar pentru 
diferite popoare.

	f Рentru	unii	elevi Vor fi capabili să analizeze și să evalueze valabilitatea versiunilor 
istorice ale cercetătorilor și vor exprima opiniile în cunoștință de 
cauză cu privire la sinteza și dialogul culturilor pe exemplul Turnul 
Fecioarei din Baku — un monument al patrimoniului cultural 
mondial.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Un număr suficient de materiale tipărite pentru ca elevii să lucreze 
în grupuri, fotografii imprimate, materiale de înaltă calitate (dacă 
este posibil — a afișa imaginile), hârtie pentru notiţe sau registre 
de lucru.
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MOŞTENIRE CULTURALĂ

Evocare (10 min.)
1. Plasaţi, după posibilitate, pe ecran sau pe tablă, imaginea Turnului Fecioarei din 

diferite timpuri sau repartizaţi elevilor imagini imprimate de înaltă calitate (sursele 
1–4). Nu prezentaţi descrierile la imagini din subsol. Rugaţi elevii să răspundă la între-
barea 1 și să rezolve sarcina propusă.

2. Ajutaţi elevii prin sfaturi, în cazul în care au probleme, acordaţi atenție spațiului 
din jurul Turnului, întrebaţi-i cum se schimbă stilului arhitectural al clădirilor adia-
cente. Întrebaţi, despre ce ne mărturiseşte păstrarea monumentului cultural timp în-
delungat în peisajul oraşului, deşi, pe parcurs, multe clădiri au dispărut, iar altele au 
apărut. Anunțaţi clasei subiectul și întrebarea-cheie (dacă doriți, scrieţi răspunsurile pe 
tablă sau pe o coală mare de hârtie).

Pasul  1  (25 min.)

Uniţi elevii în mai multe grupuri de lucru (nu mai mult de 4–5 persoane fiecare 
grup) și repartizaţi sursele din Unitatea 2. Citiţi elevilor sarcinile 3 și 4. Lăsați timp 
pentru a discuta în grupuri.

Explicați elevilor că vor alcătui o povestire despre Turnul Fecioarei. Liderii grupu-
rilor vor comunica, la dorinţă sau prin tragerea la sorţi, rezultatul muncii. Ceilalţi elevi 
vor fi atenţi, vor continua răspunsurile sau vor adresa întrebări, dacă vor apărea. După 
încheierea prezentărilor, propuneţi să fie scris pe tablă sau pe un poster răspunsul la 
întrebarea 5.

Pasul  2  (25–30 min.)

Repartizați sursele din Unitatea 3. Propuneţi elevilor să formeze perechi şi să alcă-
tuiască răspunsuri la întrebările 6–7 (timp de 15 min.) Răspunsurile vor fi scrise pe foi 
de hârtie sau în registrele de lucru. În timpul discuţiilor în perechi, observaţi dacă elevii 
înţeleg toţi termenii folosiţi în text. Dacă este necesar, explicați individual (de exemplu, 
cuvintele mormânt, observator etc.). Scrieți pe tablă sau pe un poster tabelul 7. Rugați 
elevii să completeze, câte unul, tabelul.

Organizaţi discuţii în grupuri şi propuneţi elevilor să formuleze răspunsuri la între-
bările 5–6, acordând în special atenție la argumentarea răspunsurilor despre versiunile 
semnificaţiei Turnului Fecioarei din perspectiva cercetătorilor. Vă rugăm să rețineți că 
aceasta este o sarcină dificilă și nu toți elevii vor fi capabili să prezinte aceste explicații 
în varianta completă.

Organizaţi o discuţie frontală, adresând întrebarea 8. Vă rugăm să rețineți că exis-
tența diferitor versiuni despre originea și semnificaţia Turnului vorbește despre im-
portanţa şi lunga sa istorie. De asemenea, diverse popoare care au trăit în apropierea 
Turnului, în diferite momente ale istoriei au influenţat aspectul arhitectural al monu-
mentului, dar în moduri diferite explicau rolul și funcțiile acestuia.
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Pasul  3  (20 min.)

Repartizaţi sursa 4 pentru lucrul individual sau în grupuri mici. Adresaţi întrebarea 
finală şi acordaţi timp (7–10 min.) pentru formularea răspunsurilor. Organizaţi o discu-
ţie frontală, adresând întrebarea 10. Încurajaţi utilizarea conceptelor-cheie ale modulu-
lui, precum: patrimoniu cultural, patrimoniu național, interferențe culturale, unicitatea 
monumentului, sinteza culturilor.

Discuţie reflexivă (15 min.)

Repetați întrebarea-cheie a modulului. Rugaţi elevii să pregătească o prezentare (o 
legendă) pentru un ghid care, eventual, va organiza o excursie în Turnului Fecioarei, în 
care se va regăsi răspunsul la întrebarea-cheie. Ascultaţi 2–4 elevi la alegere și rugaţi-i 
pe ceilalţi să evalueze prezentările, în baza criteriilor: coerență, răspunsul complet, 
relevanța exemplelor.
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Orașul ca oglindă a diversității.  
Tbilisi și locuitorii lui  

în sec. al XIX-lea — începutul sec. ХХ

	X Cum	și	de	ce	orașul	își	schimbă	imaginea?

Vârsta	elevilor	 13–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f Scopul	activităţii Să analizeze transformările socio-culturale în viaţa orașului, prin 
exemplul or. Tbilisi.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Анчабаязе Ю. Д., Волкова Н. Г. Старый Тбилиси. Город и горожане 
в XIX веке. — М.: Наука, 1990.

2. Hărțile istorice ale orașului Tbilisi. Jurnal electronic / Исторические карты 
Тбилиси. — Sursa electronică: http://www.livejournal.com/.

3. Orașul Tbilisi vechi (Tiflis) pe tablourile sec. al XIX-lea. Jurnal electronic / 
Старый Тбилиси (Тифлисъ) на полотнах 19 столетия — Sursa electronică: 
http://www.liveinternet.ru/users/anna_27/post183414594/.

4. Istoria orașului Tbilisi. — Sursa electronică: История Тбилиси — Regim de 
acces: http://journeye.com/georgia/tbilisi/tbilisi/.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor utiliza sursele textuale și vizuale ale modulului pentru 
descrierea orașului Tbilisi din sec. al XIX-lea — începutul sec. XX 
şi vor putea determina tipul sursei.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor analiza cauzele schimbărilor în imaginea orașului și vor putea 
determina legătura dintre ele. De asemenea, elevii vor analiza:
a) influența diferitor popoare care au locuit în or. Tbilisi în diferite 
timpuri;
b) procesele de modernizare de la sf. sec al XIX-lea — începutul 
sec. XX.

	f Unii	elevi Vor explica denumirea modulului și, în baza analizei surselor, vor 
prezenta exemple de dialog cultural din or. Tbilisi din perspectivă 
istorică.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Un număr suficient de materiale pentru elevi, imagini multiplicate 
calitativ. 
Dacă este posibil — un proiector pentru prezentarea imaginilor pe 
ecran. 
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Orașul ca oglindă a diversității. Tbilisi și locuitorii lui în sec. al XIX-lea — începutul sec. ХХ

Argument

Pentru a lucra la acest modul, este foarte important ca profesorul să aibă pregătite 
imaginile color imprimate calitativ ale tuturor surselor vizuale. 

1) Profesorul își poate organiza activitatea studiind succesiv sursele pe blocuri, ur-
mând întrebările și sarcinile. În acest caz, discuțiile trebuie organizate după fiecare grup 
de surse, fixând pe tablă sau pe o coală mare de hârtie cuvintele-cheie și îmbinările de 
cuvinte, propuse elevilor. La sfârșitul lecției se va reveni la subiectul-cheie, iar întrebă-
rile 14–15 vor fi propuse pentru extindere, în caz că nu se va reuşi la lecţie.

2) Profesorul poate organiza lucrul în grup pentru o studiere paralelă a materialelor 
din unitate, comparând concluziile elevilor, în scopul realizării obiectivelor proiectate.

Evocare (5–7 min.)

 Întrebați elevii:
 f Ce este un oraș? 
 f Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc orașele?
 f Numiți cât mai multe cuvinte care se asociază cu lexemul „oraș”. 

Pasul  1  (10 min.)

Prezentaţi-le elevilor imaginile 1–4. Atrageți atenția la timpul când au fost create tablo-
urile și gravurile, cum este prezentat orașul Tbilisi în perioada de la sf. sec. al XVIII-lea — 
prima jumătate a sec. al XIX-lea.

Prin metoda brainstorming-ului stabiliți cuvintele-cheie ale imaginii orașului care, în 
opinia elevilor, stau la baza acestor imagini. Lista posibilă a cuvintelor-cheie poate fi: zidu-
rile cetății, străzi înguste şi întortocheate, biserici, minarete, turnuri, oraș vechi de munte, 
greu accesibil ș.a.

Pasul  2  (15–20 min.)

Propuneți pentru a fi analizate textele 5–9. Atrageți atenția la genul literar al texte-
lor — notițe de călătorie. Atrageți atenția din ce țări sunt călătorii; subliniați faptul că 
acest lucru este o mărturie în plus a interesului față de călătorii în sec. al XIX-lea și față 
de notițele de călătorie ca gen literar în această perioadă. Odată cu formarea la elevi a abi-
lităților de lucru în echipe, se pot organiza grupe din 3–5 persoane care vor fi rugate să ia 
cunoștință de conținutul textelor și să răspundă la întrebările 2–4. În cazul unor dificultăți 
în formularea răspunsului la întrebarea 3, sugerați-le că acei călători atrăgeau atenția la 
faptul, ce deosebea orașul Tbilisi de orașele lor și ce le amintea de țara lor. Rugați-i pe 
elevii din fiecare grup să completeze lista cuvintelor-cheie pentru imaginile 1–4 pe care le 
vor găsi în textele 5–9. Rugați elevii să formuleze răspunsuri la întrebările 5–6. Ascultați 
răspunsurile, utilizând metoda completării — fiecare grup ori completează informația 
echipei precedente, ori prezintă explicația proprie.
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Pasul  3  

Propuneți întregii clase imaginile 10–13. Rugați-i să lucreze în perechi pentru a răs-
punde la întrebarea 7. Ascultați răspunsurile. Parcurgeți împreună lista cuvintelor-cheie 
pe care elevii au propus-o în cadrul studierii materialelor din unitatea 1.

Pasul  4  (15 min.)

Pentru stimularea lucrului la Unitatea 2, poate fi utilizată metoda „participanților 
numărați”. În fiecare grup trebuie să fie un număr egal de elevi, având fiecare numărul 
său — de la 1 la 5 (6). După studierea surselor în grup și pregătirea răspunsurilor la 
întrebările 10–12, profesorul poate numi orice număr din grup și să-l roage pe elev să 
răspundă oral la întrebare.

Grupelor li se propune să completeze lista cuvintelor-cheie și a noțiunilor, formate 
în baza Unității 1, cu niște cuvinte și îmbinări de cuvinte noi, de exemplu: fabrici, 
uzine, business hotelier, străini, linii de telegraf, modă europeană, îmbrăcăminte și 
încălțăminte europeană, standarde universale, căi ferate, comerț ș.a.

Pasul  5  (10 min.)

Atunci când se va lucra cu sursele 19–24 și la întrebările 13–15, elevilor li se va reaminti 
(în cazul când ei au studiat această materie la lecțiile de istorie) sau li se va povesti pe scurt, 
că în a doua jumătate a sec. al XIX-lea în Imperiul Rus au avut loc reforme, în rezultatul 
cărora s-au produs schimbări în sectorul juridic, financiar, în regulile de autoadministrare 
locală etc. Din acest motiv, pe lângă hoteluri noi au început să fie ridicate clădiri ale băncilor, 
teatrelor, asociațiilor de pictori etc. 

Datorită extinderii legăturilor economice și schimbului cultural, au început să fie invitați 
arhitecți și pictori străini, dar și băștinași care și-au făcut studiile în capitalele Imperiului Rus 
și în orașele țărilor europene. Colaborarea dintre arhitecți și pictori de diferite naționalități 
era un lucru obișnuit pentru acea perioadă. 

Pătrunderea capitalului rus și străin în a doua jumătate a sec. al XIX-lea a contribuit la 
modernizarea orașului, apar companii industriale străine, noi clădiri publice, se schimbă sti-
lul arhitectural, apar clădiri noi care înfrumusețează orașul până în prezent: Casa Islamică, 
Stația caucaziană de mătase, clădirea Judecătoriei orășenești, teatrul, funicularul, biserica 
ortodoxă și luterană, hoteluri și case de locuit. Discutați cu toată clasa subiectele 16–17. 
Propuneți încă o dată elevilor să atragă atenția la lista cuvintelor-cheie, completată pe par-
cursul întregii lecții.

Pasul  6  Discuție finală (10 min.)

Organizați o discuție de bilanț al subiectului-cheie. Reveniți la denumirea modulului 
și rugați elevii să-l explice. Atrageți atenția la noțiunea de „varietate”. După caz, evaluați 
activitatea elevilor pe parcursul lecției printr-o metodă adecvată.
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Coloniștii germani din Azerbaidjan  
în sec. al XIX — înc. sec XX

	X Care	a	fost	aportul	coloniștilor	germani	în	dezvoltarea		
economică	și	culturală	a	Azerbaidjanului?

Vârsta	elevilor	 14–16	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45–90	de	minute

	f Scopul	activităţii să analizeze istoria coloniilor germane din Azerbaidjan și aportul 
coloniștilor în diversitatea economică și culturală a țării.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Ибрагимов Н. А. Немецкие страницы истории Азербайджана. Баку, 1995.
2. Зейналова С. Немцы Кавказа. Баку, 2008.
3. Т. Н. Чернова-Дёке. Немецкие поселения на периферии Российской 

империи. Кавказ: взгляд сквозь столетия (1818–1917). — М.: „МСНК-
пресс”, 2008.

4. Сабир Алиев. О славных и трагических страницах жизни немцев-
переселенцев в Азербайджане. Немецкие переселенцы в Азербайджане.

5. Revista electronică „Ваш партнер в Германии”.
6. Рауф Гусейн-заде. Немцы Азербайджана. — [Sursa electronică] 

Координационный совет азербайджан с кой молодежи. Раздел Публикации.
7. [Sursa electronică] „Наш Баку. История Баку и бакинцев”:  

http://www.ourbaku.com.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor identifica cauzele apariției coloniilor germane în Azerbaidjan; 
vor descrie exemple din viața coloniștilor germani din Azerbaidjan.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor descrie esența politicii coloniale ale Imperiului Rus în Caucaz 
și specificul activității economice a coloniilor germane din 
Azerbaidjan. 

	f Unii	elevi Vor caracteriza specificul vieții coloniștilor germani din Azerbaidjan 
și aportul lor în viața culturală și economică a țării.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Un număr suficient de materiale pentru elevi, necesare pentru 
organizarea activităților individuale și în grup (hârtie, postere, 
cariocă).
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Evocare (3 min.)

1. Scrieţi pe tablă denumirile localităților din Azerbaidjan.
 Göygöl — Elenendorf;
 Tovuz — Traubenfeld;
 Irmașlî — Eigenfeld,
 Cinarlî — Georgsfeld,
 Șamkir — Annenfeld.
2. Aduceți la cunoștința elevilor că în limba germană cuvintele feld și dorf semnifică, 

respectiv, câmp și sat. Adresați elevilor întrebarea 2.
3. Anunțați tema și întrebarea-cheie a lecției.

Pasul  1  (20 min.)

4. Prezentați o mini-prelegere în baza referinţei istorice.
5. Rugați elevii, lucrând în perechi, să ia cunoștință de informația din Unitatea 1. 

După studierea hărților 1–2, a surselor 3–7 și a lucrului cu întrebările 3–5, rugați 
elevii să completeze o listă, indicând cauzele apariției coloniștilor germani în 
Azerbaidjan în prima jumătate a sec. al XIX-lea. Atrageți atenția elevilor asupra 
faptelor că în descrierea procesului de colonizare nu se întâlnește poziția băști-
nașilor din Azerbaidjan, că pentru guvernul Rus aceasta prezenta o politică de 
stat, îndreptată spre consolidarea influenței puterii centrale. 

 Atrageți atenția elevilor la referința 7 din textul 7, care explică de ce primii colo-
niști erau anume din Wurttemberg (Germania) și ce motive au stat la baza denu-
mirilor primelor colonii germane din Azerbaidjan. Atenţionaţi elevii asupra fap-
tului că procesele de imigrare s-au activizat după războaiele duse de Napoleon și 
a hotărârilor Congresului de la Viena din 1815. Întrebați elevii, utilizând metoda 
completării răspunsurilor cu informații noi, scrieți pe tablă sau pe o coală de 
hârtie lista de cauze formulate de elevi.

Pasul  2  (30 min.)

6. Împărțiți elevii în două grupe. Prima grupă va rezolva sarcinile 6–7, iar a doua — 
sarcina 8. Dacă în grupe sunt mulți elevi, formați 4 echipe: câte 2 la fiecare sarcină. 
Rugați elevii să ia cunoștință de informația din surse în mod individual, iar apoi să 
pregătească un răspuns comun la întrebarea formulată. Atrageți atenția elevilor că în 
sursa 8 sunt descriși primii ani de aflare a coloniștilor germani în Caucaz, de aceea 
izolarea lor pe pământurile noi este într-un fel justificată. Atrageți atenția la „relațiile 
bune” descrise în sursa 9. La analiza fotografiilor 10 și 12, atrageți atenția la exteri-
orul femeilor și al copiilor, amintindu-le elevilor despre îmbrăcămintea tradițională 
a azerilor1 din acea perioadă. Ascultați răspunsurile liderilor grupelor.

7. Printr-o discuție frontală rezolvați prima parte a sarcinii a 9-a din Unitatea 2. Dacă 
aveți posibilitate, prezentați anunțul publicitar pe ecran pentru a-l analiza (fără 

1 Dacă e nevoie, găsiți mostre de acest fel de haine și prezentați-le elevilor pentru comparație.
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textul de însoțire) sau prezentați această imagine pe foi separate, suficiente pentru 
a lucra în perechi. 

 În cadrul analizei sursei 13, adresați succesiv întrebările:
 f La ce marfă se face publicitate?
 f Ce întreprindere o produce? Cine sunt stăpânii întreprinderii?
 f Când a fost fondată întreprinderea?
 f Unde se află conducerea?
 f Dar unde se află filialele? Despre ce ne vorbește acest fapt? 
 f Despre ce statut social al stăpânilor ne vorbește prezența unei așa publicități?

În cazul prezentării unei informații suplimentare despre C. Forrer, atrageți atenția 
la informația despre el din sursa 9. Adresați întrebarea: „Ce informație suplimentară 
ați aflat despre viața socială și economică a coloniștilor germani din Azerbaidjan?” 
Ascultați câteva răspunsuri la alegere. Discutați întrebarea 10. Pentru a facilita formu-
larea răspunsului, reveniți la materialele unității 1, sursele 3–6.

Pasul  3  (25 min.)

8. Organizați studierea materiei din Unitatea 3 conform sarcinii 9. Propuneți elevilor 
să scrie o pagină dintr-un manual imaginar în baza materialelor din Unităţile 1–3. 
Atrageți atenția elevilor, în mod special, că li se propune să aleagă doar o singură 
sursă din Unitatea 3 ca să fie prezentată ca o imagine a temei unităţii și să explice 
utilizarea anume a acestei surse.

9. În cazul crizei de timp, propuneți elevilor să facă schimb de lucrări și, în perechi, 
să aprecieze rezultatele colegului după criteriile expunerii logice, consecutivității și 
utilizării complete a informației.

Pasul  4  Discuție finală în baza întrebărilor 11–12 (10 min.)

De exemplu, în cadrul discuției pe marginea întrebării 11, pot apărea următoarele 
îmbinări de cuvinte: viața copiilor și tradițiile de familie, educația, legăturile și rela-
țiile cu băștinașii, divizarea socială, prezența sau lipsa asimilării politice, personalități 
etc. La dorință, puteți organiza un mini-concurs la cea mai reușită întrebare pentru 
interviul imaginar.

Informație suplimentară

a. Pentru a spori interesul elevilor la tema coloniştilor germani din Azerbaidjan, 
poate fi utilizată următoarea informație și organizată vizionarea unui film, urmată de o 
discuție: La Baku a avut loc premiera filmului „Nu muri fără a te răzbuna. Scrisori din 
trecut” / „Не умирай, не отомстив. Письма из прошлого”. http://www.trend.az/life/
culture/2300679.html. 

Filmările au fost realizate de studioul „Azerbaidjanfilm” în numele lui Djafar 
Djabarlî în Azerbaidjan, Georgia și Germania la comanda Ministerului Culturii și 
Turismului din Azerbaidjan. Pelicula povestește despre coloniștii germani care au 
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imigrat în Azerbaidjan la începutul sec. al XIX-lea. Dar subiectul se transferă, într-un 
fel, din trecut în prezent. Filmul are un sens profund moral și reflectă evenimentele tra-
gice pe care le-a trăit populația de origine germană din Azerbaidjan în sec. XX.

b. Pot fi propuse, pentru informare suplimentară, discuțiile din grupele sociale de 
pe rețeaua Facebook a organizației „Konkordia” (Centrul de Cercetare, Helenendorf).

c. Fiecare țară, participantă la proiect, în special Ucraina şi Moldova, poate pro-
pune studierea temei coloniștilor germani de pe teritoriul Imperiului Rus și a sorţii 
acestora în sec. XIX-XX.

d. După același algoritm pot fi selectate sursele suplimentare pentru studierea te-
melor legate de migrație, de întemeierea unor localități noi.
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	X Cum	este	reprezentată	în	patrimoniul	cultural		
mondial	interacţiunea	diferitor	culturi?

Vârsta	elevilor	 14–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f Scopul	activităţii Să demonstreze importanţa noţiunii „moştenire culturală” în baza 
exemplelor concrete de interacţiune a diferitor culturi la diverse 
popoare, în anumite contexte de civilizaţie şi evoluţie istorică. 

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. World Heritage List. — [Sursa electronică]. — Regim de acces:  
http://whc.unesco.org/en/list.

2. Відлуння віків: український пам’яткоохоронний інтернетресурс [Sursa 
electronică]. — Regim de acces: http://pamjatky.org.ua.

3. Moldovenii. [Sursa electronică]. — Regim de acces:  
http://www.moldovenii.md/ru/section/470.

4. Полуостров сокровищ. [Sursa electronică]. — Regim de acces:  
http://poluostrov-krym.com.

5. Наш Баку. [Sursa electronică]. — Regim de acces:  
http://www.ourbaku.com.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor identifica interlegătura (influienţa reciprocă) dintre diverse 
culturi în contextul moştenirii patrimoniului multicultural mondial.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor analiza diverse surse pentru a pregăti o expoziţie în baza 
subiectului modulului.

	f Unii	elevi Vor caracteriza diverse obiecte ale moştenirii culturale prezentate 
în modul din perspectiva interlegăturiii multiculturale, analizând 
susre textuale şi vizuale.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Pregătirea auditoriului pentru activităţi în grup, hârtie pentru 
prezentări, markere, clei, foarfece. IImprimarea materialelor 
necesare pentru lucrul în grup.
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Evocare (10 min.)

În perechi, elevii vor analiza întrebările şi sursele din Unitatea 1.

Pasul  1  (5 min.)

Analizați întrebarea 3. Se recomandă de a discuta cu clasa mai întâi despre conţi-
nutul şi esenţa patrimoniului multicultural pentru a continua activitatea independentă 
a elevilor şi a analiza sursele, astfel identificând diferite forme și grade de influență 
culturală. 

În timpul acestei discuții, elevii pot atrage atenția asupra faptului că consecinţele 
influenţelor au loc nu doar în diferite domenii ale culturii (arhitectură, literatură, artă, 
știință, cinema etc.), dar, de asemenea, şi sub diferite forme (elemente de împrumut a 
culturii de la diferite popoare atât direct, cât şi indirect; idei și forme de interinfluenţă 
culturală și nașterea altora noi; restaurarea, reabilitarea, păstrarea, crearea și analiza 
monumentelor în diferite culturi; contribuția reprezentanților unui grup etnic în cultura 
altui grup etnic, și uneori distrugerea monumentelor sau utilizarea lor necorespunză-
toare, chiar dacă este un exemplu negativ, dar, de asemenea, are o influență culturală 
etc.).

Pasul  2  Analiza sarcinilor (5 min.)

Analizaţi şi comentaţi împreună cu elevii sarcina 4. Explicaţi (de preferință cu 
exemple) că multiculturalismul are impact nu doar în crearea patrimoniului, dar, de ase-
menea, şi în soarta lui. Evenimentele viitoare pot demonstra sfera de influenţe (obiecte 
din diferite domenii ale culturii), precum și puterea de interacțiune. 

Se propune să analizaţi anumite aspecte ale problemei discutate (de exemplu, ar-
hitectura sau contribuția diferitor grupuri etnice în crearea patrimoniului) etc. Elevii 
pot oferi oricare dintre opțiunile sale și pot lua în considerare orice formă de influență 
culturală. Sarcina elevilor este de a determina conceptul (ideea) expoziției pe care o vor 
organiza, principiile de selectare a obiectelor culturale, denumirea standului și apoi să 
prezinte ideea expoziţiei, susținută de materialele şi obiectele selectate.

Adresaţi întrebări şi acordaţi îndrumări pentru a ajuta elevii în analiza surselor și 
selectarea obiectelor. Se încurajază să fie utilizate toate obiectele descrise în modul. 
Dacă este posibil (de exemplu, în cazul în care studiul surselor a fost propus din timp 
acasă sau în sala de clasă, există cărți de referință sau acces la Internet), cereți elevilor 
să găsească informații suplimentare despre obiectele culturale la sursele 2–7. 

Rugaţi elevii să comenteze de ce au selectat aceste sau alte situri din patrimoniul cul-
tural (Atenţie! Elevii vor analiza obiectele culturale şi nu sursele). Mai multe surse pot 
fi dedicate unui singur obiect sau, invers, unele materiale, de exemplu despre Biserica 
Armenească din Lviv, este posibil să fie analizate unele obiecte culturale murale sau 
construcții separat.

Un anumit model al viitorului stand expozitional va fi o coală mare de hârtie.
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Pasul  3  Pregătirea materialelor pentru expoziţie (30 min.)

În perechi, elevii vor studia şi analiza materialul, vor selecta 3 obiecte culturale pen-
tru expoziţie, for formula ideea de bază a expoziţiei. (În cazul când este deficit de timp, 
această sarcină poate fi propusă elevilor să fie realizată din timp). 

Uniţi perechile în grupuri a câte 4 sau 6 elevi. În baza sarcinilor discutate în perechi, 
elevii uniţi în grupuri, vor finaliza concepţia expoziţiei şi modalitatea de prezentare 
orală.

Pasul  4  (25 de min.)

Liderii grupurilor vor prezenta rezultatele discuţiilor şi vor argumenta opţiunea sa. 
Membrii altor grupuri vor putea acorda întrebări şi completări, dacă va fi cazul.

Pasul  5  Analiza prezentărilor (5 de min.)

Adresaţi întrebarea: Care prezentări au fost cele mai reuşite? De ce? 
Apoi analizaţi:
— concepţia selectării şi prezentării obiectelor culturale;
— denumirea standului;
— principiile de selectare şi prezentare a obiectelor culturale;
— modalităţile de prezentare etc. 
Ar trebui să discutați despre modalităţile de selectare şi prezentare a obiectelor cul-

turale, demonstrând interacţiunea dintre culturi a diferitor etnii, atât în spaţiu, cât şi în 
timp.

Discuție finală (5 min.)

Cum este reprezentată în patrimoniul cultural mondial interacţiunea diferitor 
culturi?

Printr-un asalt de idei1 elevii vor alcătui o listă a formelor şi metodelor de intercţi-
une culturală.

1 A se vedea compartimentul „Cum să organizăm interactiv activităţile?”.
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(prin exemplul realizărilor poporului armean)

	X În	ce	mod	cultura	națională	îmbogățește		
patrimoniul	cultural	mondial?

Vârsta	elevilor	 15–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45	de	minute

	f Scopul	activităţii să consolideze cunoștințele despre rolul patrimoniului cultural în 
păstrarea identității naționale și îmbogățirea patrimoniului cultural 
mondial.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Гаюк И. Иллюстрированная энциклопедия Армянской культуры 
в Украине, Т. 1, Львов: Афиша, 2012.

2. Традиции армян: Семья. Исторический очерк. — [Sursa electronică]: 
http://www.hayadat.ru/

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor putea aprecia diversitatea patrimoniului cultural armean.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor putea motiva argumentat rolul patrimoniului național cultural în 
păstrarea identității naționale și importanța lui pentru patrimoniul 
cultural mondial.

	f Unii	elevi Vor analiza modul de creare a patrimoniului cultural mondial și 
rolul lui în lumea contemporană

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Rugați elevii să aducă o fotografie sau un mic obiect care ar 
caracteriza poporul armean și cultura lui. Organizați, din timp, din 
obiectele aduse de elevi o miniexpoziție. Propuneți elevilor să 
studieze expoziția până la începutul lecției.

Pregătiți: 
1. 6 seturi de materiale pentru a fi distribuite elevilor: fotografii și 
texte (vezi: pasul 2);

2. 6 foi A4 cu tabelul pentru distribuirea surselor și fotografiilor 
și o foaie A1 cu același tabel pentru lucrul cu toată clasa (vezi: 
pasul 2);

3. Marchere de șase culori.
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Evocare (5 min.)

Prezentați pe ecran sau din carte/în formă multiplicată fotografia lui Charles 
Aznavour (sursa 1).

Întrebați elevii:
 f Cunoașteți persoana din fotografie? 
 f Cine este el, ce știți despre el? 

Dacă elevii nu recunosc persoana din fotografie, profesorul le povestește succint 
despre el.

Renumitul cântăreț francez, compozitor, scriitor și actor de origine armeană 
Charles Aznavour s-a născut în Franța în anul 1924. Este autorul a aproximativ 
1000 de cântece și a vândut peste 100 de milioane de discuri, s-a filmat în 60 
de filme. Din anul 2009 este ambasadorul Armeniei în Elveția și reprezentantul 
permanent al țării la UNESCO.

Rugați elevii să citească informația din sursele 2–4 și realizați o chestionare fron-
tală. Prin răspunsurile la întrebări, elevii ar trebui să ajungă la concluzia că apartenența 
la cultura națională și tradiții determină identitatea națională a omului.

Pasul  1  Întrebări care se referă la expoziție (4 min.)

Ați adus fotografii și obiecte, ce caracterizează poporul armean, cultura lui. Studiați 
obiectele expoziției și identificați cuvintele-cheie ce demonstrează varietatea patrimo-
niului cultural al poporului (profesorul fixează cuvintele-cheie pe tablă).

Pasul  2  Lucrul cu sursele (12 min.)

Împărțiți clasa în 6 grupuri și numerotați fiecare grup de la 1 la 6. Repartizați elevi-
lor fotografiile și textele din sursele 5–28, alături de tabelul pentru repartizarea acestor 
surse și fotografii. Fiecare grup primește câte un marcher de o anumită culoare și un 
tabel simplu pe o foaie A4.

А		
Arta	populară

В		
Religia

C		
Limba

D		
Аrhitectura

Е		
Arta

F		
Familia

G		
Tradiții	și	obiceiuri	

populare

H		
Muzica
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Pasul  3  Diversitatea patrimoniului cultural armean (12 min.)

Pregătiți separat, pe o foaie A1, un tabel general pentru a introduce rezultatele tutu-
ror grupurilor. Propuneți elevilor să realizeze sarcina 8.

Tabelul general pentru repartizarea surselor și fotografiilor.

А		
Arta	populară

В		
Religia

C		
Limba

D		
Аrhitectura

grupele
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Е		
Arta

F		
Familia

G		
Tradiții	și	obiceiuri	

populare

H		
Muzica

grupele
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

În timpul realizării sarcinii date, elevii introduc în tabelul fiecărui grup separat re-
zultatele trierii surselor. După ce elevii au încheiat discuțiile, un reprezentant al grupu-
lui se apropie de tabelul general și introduce, în pătrățelele cu numărul grupului său, 
rezultatele activității lor. La încheiere, profesorul organizează o discuție.

Pasul  4  Discuția pe marginea tabelului (12 min.)

1. Priviți informația din tabel. Rezultatele, la care au ajuns grupurile, sunt aceleași?
2. De ce în pătrățele sunt înscrise numere ale diferitor surse? 
3. Cum credeți, sunt surse care pot fi incluse în mai multe categorii? Argumentați 

răspunsul.
4. Puteți sau vreți să propuneți pentru unele surse alte categorii, decât cele înscrise 

deja în tabel? Dacă „DA”, atunci ce categorii propuneți?
5. Cum credeți, expoziția organizată de voi și sursele prezentate în modul formează 

o imagine completă a patrimoniului cultural al poporului armean? Argumentați 
răspunsul.

6. Alegeți 1–2 categorii care cel mai mult influențează asupra perceperii identității 
unui popor și 1–2 categorii, care, după părerea dvs., prezintă cel mai mare interes 
și sunt foarte importante pentru patrimoniul cultural mondial. 

 (5 min.)
După discuții, elevii trebuie să ajungă la concluzia că patrimoniul cultural este foarte 

variat și joacă un rol important, deoarece, pe de o parte, îl ajută pe om să-și determine 
identitatea, iar prin el poporul își păstrează identitatea națională, prezintă informații 
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despre istoria și dezvoltarea poporului. Pe de altă parte, patrimoniul cultural național 
îmbogățește paleta culturilor mondiale.

Informații pentru profesor:

Termenul de patrimoniu cultural UNESCO

În Convenția dată sub termenul de „patrimoniu cultural” se au în vedere:
monumente: opere de arhitectură, sculptură și pictură monumentală, elemente sau 

structuri cu caracter arheologic, inscripții, peșteri și grupuri de elemente cu o valoare de 
importanță universală din punct de vedere al istoriei, artei sau științei; 

ansambluri: grupuri izolate sau compacte de construcții de arhitectură, ale căror 
unitate sau legătură cu peisajul reprezintă o valoare de importanță universală din punct 
de vedere al istoriei, artei sau științei; 

locuri remarcabile: opere create de om sau creații comune ale omului și naturii, zo-
nele ce includ locuri remarcabile care au o valoare de importanță universală din punct 
de vedere al istoriei, esteticii, etnologiei și antropologiei1.

Termenul de Patrimoniu Cultural Imaterial al Umanității UNESCO

1. Prin patrimoniu cultural imaterial se înţelege: practicile, reprezentările, expre-
siile, cunoştinţele, abilităţile — împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele şi 
spaţiile culturale asociate acestora, pe care comunităţile, grupurile şi, în unele cazuri, 
indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural. Acest patrimoniu 
cultural imaterial, transmis din generaţie în generaţie, este recreat în permanenţă de 
comunităţi şi grupuri, în funcţie de mediul lor, de interacţiunea cu natura şi istoria lor, 
conferindu-le un sentiment de identitate şi continuitate şi contribuind astfel la promova-
rea respectului faţă de diversitatea culturală şi creativitatea umană. În sensul prezentei 
convenţii, va fi luat în considerare numai patrimoniul cultural imaterial compatibil cu 
instrumentele internaţionale privind drepturile omului existente şi cu exigenţele respec-
tului mutual între comunităţi, grupuri şi persoane şi de dezvoltare durabilă.

2. Patrimoniul cultural imaterial, aşa cum este definit în paragraful 1, se manifestă 
îndeosebi în următoarele domenii: 

a) tradiţii şi expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural 
imaterial; 

b) artele spectacolului; 
c) practici sociale, ritualuri şi evenimente festive; 
d) cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi la univers; 
e) tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale2.

1 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. — [Sursa electronică] http://whc.
unesco.org/en/conventiontext. — Regim de acces: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf.

2 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. — [Sursa electronică] http://portal.
unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. — Regim de acces: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf.
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Programul UNESCO „Memoria lumii” are drept scop salvgardarea patrimoniului 
mondial, al arhivelor de documente de valoare, a fondurilor și colecțiilor bibliotecilor 
și creșterea accesului la ele. Acest patrimoniu prezintă diversitatea limbilor, culturilor 
și popoarelor, reprezintă imaginea reflectată a lumii și memoriei ei3.

Pasul  5  Lucrul cu sursele (5 min.)

Anunțați clasei să citească sursele 29–33. Adresați întrebările 9–12.

Discuție finală (7 min.)

În procesul de formulare a răspunsului la întrebarea-cheie, elevii trebuie să ajungă 
la concluzia că patrimoniul cultural creat de popor reprezintă nu doar factorul decisiv 
în păstrarea identității și originalității poporului, ci devine și o parte integrantă a cul-
turii mondiale. Renumiți pictori armeni au creat capodopere cunoscute în toată lumea. 
Turiști din diferite țări vin în Armenia pentru a vedea monumentele de arhitectură și 
creația populară. Patrimoniul cultural ne inspiră, ne ajută să găsim valori comune și îi 
ajută pe oameni și popoarele să se înțeleagă mai bine.

Notă. Dacă acest modul este studiat în alte țări, vă propunem să realizați o lecție în 
baza materialelor despre Armenia, iar altă lecție — în baza materialelor țării dvs. Poate 
fi organizată o expoziție despre monumentele și elementele de cultură ale Armeniei și 
țării dvs. incluse în lista patrimoniului mondial UNESCO.

3 Память мира. Бюро ЮНЕСКО в Москве. — [Sursa electronică] http://www.unesco.org/new/ru/moscow/
communication-information; — Regim de acces: http://www.unesco.org/new/ru/moscow/communication-infor-
mation/memory-of-the-world/
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	X De	ce	Seminarul	Pedagogic	Transcaucazian		
este	un	simbol	al	dialogului	cultural?

Vârsta	elevilor	 14–17	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45/90	minute

	f Scopul	activităţii Să demonstreze rolul educaţiei în formarea dialogului 
intercultural în baza exemplului activităţii Seminarului Pedagogic 
Transcaucazian.

	f Legătura	
interdisciplinară

Tema modulului este parte componentă a compartimentului 
„Transformările culturale” şi se regăsește în alte subiecte 
analizate în cadrul cursurilor de Ştiinţe sociale, Istoria culturii, 
Etnografie, Educaţie civică etc.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Гюльмамедов М. С. Благородная миссия просвещения. — Тбилиси:  
Б., 1990.

2. Мехти-заде Земфира Мехти кызы. Жизнь и педагогическая деятельность 
А. О. Черняевского. — Баку: Маариф, 1983.

3. Ахмедов Гусейн Мустафа оглы. История развития школьного 
образования в Азербайджане в XIX веке. — Баку: Элм, 1972.

4. Ф.И.Сеидов „Горийская семинария и ее выпускники” — Баку., Маариф., 
1988 г.

5. Собри А. Радостная весть: Воспоминания. Перевод с азерб./ЛАз, 
1971. — № 9. — С. 101–104.

6. Е.Е.Хатаев. Школа и педагогическая мысль народов Северного Кавказа 
(втор. половина XIX в. — 1917) / Авторефер. диссерт. докт. пед. наук.— 
М., 1996.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor fi familiarizaţi cu activitățile Seminarului Pedagogic 
Transcaucazian.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor determina impactul activităţii Seminarului Pedagogic 
Transcaucazian asupra dezvoltării culturale a popoarelor din 
Caucaz.

	f Unii	elevi Vor fi capabili să descrie rolul sistemului educaţional în 
dezvoltarea dialogului intercultural între popoare, în diverse 
condiții istorice.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Aranjarea mobilierului pentru activităţile în grup. Pentru grupurile 
de lucru vor fi necesare postere, markere, fişe etc. (un set pentru 
fiecare grup).
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Pregătirea pentru activitate

Aşa cum modulul include multe texte, se recomandă a oferi elevilor o sarcină an-
ticipativă: să citească materialele și să se gândească cum vor rezolva problemele pro-
puse. În acest caz, activitățile din sala de clasă în timpul discuției în grupuri sau perechi 
vor trebui să se integreze și să se compare cu rezultatele activităților realizate acasă. 
Această variantă de lucru poate fi realizată în 45 minute. Însă, în cazul în care materia-
lele modulului vor fi studiate direct în sala de clasă, va trebui să se acorde 90 de minute.

Evocare (1–5 min.)

Profesorul va organiza o mini-prelegere, în care va explica faptul că nivelul de dez-
voltare a unei societăți este determinat de nivelul de educație, iar acesta de la urmă re-
flectă nevoile societății. Educația formează personalitatea umană, pune bazele lumii lui, 
și, astfel, determină direcția în care se va dezvolta societatea ca un tot întreg. Studiind 
sistemul educaţional într-o epocă sau alta, putem afla mai multe despre societate în 
general.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a intensificat procesul de modernizare 
a Caucazul de Nord, a avut loc modelarea nevoilor sociale, economice și politice ale 
societății, care au inclus şi integrarea sistemului administrativ al Imperiului Rus, s-au 
desfăşurat reforme în anii 1860–1870 și s-au dezvoltat relațiile capitaliste. Aceste pro-
cese au dat un impuls dezvoltării sistemului educaţional în care se simţea necesitatea de 
pregătire a cadrelor pedagogice.

Apoi anunțaţi subiectul lecției și întrebarea-cheie.

Pasul  1  (20–40 min.)

Repartizaţi elevii în grupuri sau perechi. Toate grupurile sau perechile la această 
etapă a lecției vor lucra cu același set de surse și sarcini.

Unitatea 1. Sarcina elevilor este de a analiza sursele şi a răspunde la întrebări pas cu 
pas, pentru a determina ce categorii de persoane ar putea primi educație în Seminarul 
Pedagogic Transcaucazian, existau oare condiții de învățare pentru toți elevii?

Inițial, elevii vor fi rugaţi să răspundă la întrebările 1–3. Profesorul trebuie să acorde 
atenție elevilor la cerințele de bază pentru a fi admişi să înveţe la seminar: să demon-
streze educație și să aibă o anumită vârsta. Invitaţi elevii pentru a discuta despre opor-
tunitatea acestor criterii. Un alt punct important este discuția despre condiţiile impuse 
copiilor de diferite naționalități.

Informații suplimentare pentru profesori pentru studierea sursei 3
Zemstvă — este un organ ales de auto-guvernare locală în Imperiul Rus. Reforma a 

fost introdusă în anul 1864, în baza căreia erau aleşi deputați din rândul proprietarilor 
de terenuri raionale, proprietarii de imobile urbane și reprezentanți ai comunităților 
rurale.



39

Seminarul Pedagogic Transcaucazian

Cereți elevilor să descrie aspectul național și religios al componenței Zemstvei men-
ționată în sursa 3 și să spună de ce Consiliul raional a alocat o anumită sumă pentru 
deschiderea filialei seminarului Pedagogic.

Apoi elevii vor răspunde la întrebările 4–5. Acordaţi o atenție sporită limbilor în 
care se făceau studiile (sursa 5). Cereți elevilor să se gândească la ceea ce i-a motivat 
pe viitorii învăţători să studieze limba rusă. A fost oare posibilă soluţionarea acestei 
probleme (în Caucaz existau școli multinaționale) în mod diferit?

Pentru sursa 6 pot fi adresate întrebări suplimentare: De ce anume manualul lui 
Uşinski „Cuvântul Matern” a devenitun model pentru manualul „Limba Maternă”  
al lui Chernievski?

O informaţie mai detaliată despre metodele de instruire propuse de K.Uşinski sunt 
disponibile pe: http://lektsiopedia.org/lek-2357.html, sau http://100pudov.com.ua/
subject/62/26236?page=2 

Apoi elevii răspund la întrebarea 6. Actele de studii erau diferite. Cereți elevilor să 
dea exemple de documente moderne de studii (presupuse răspunsuri: raport, certificat, 
diplomă etc.). Ce informații sunt incluse în aceste documente? (răspunsuri posibile: 
cine deţine certificatul, data când a fost emis, instituția de învățământ, ce discipline a 
studiat, sistemul de evaluare etc.).

Cereți elevilor să studieze sursele 10–11. Rugați-i să găsească informații despre 
educație care lipsesc în documentele actuale. Cereți-le să explice conținutul documen-
telor și să răspundă la sarcinile corepunzătoare lor.

Apoi elevii vor formula răspunsuri la întrebările 7–9. De asemenea, elevilor li se 
propune să compare două documente și să identifice aspectele comune și diferențiale, 
să încerce să explice motivele deosebirilor identificate.

Informații pentru profesori la sursele 10–11 
Principalele diferențe: — denumirea documentului (pașaport — certificat), limba 

maternă (georgiană — tătară), elemente suplimentare, anul eliberării.
În discutarea problemei la sfârșitul activității, elevii trebuie să găsească legătura 

dintre conținutul educației în cadrul Seminarului Pedagogic, influența profesorilor care 
au fost de diferite culturi și naționalități și modul intern de comunicare al elevilor cu 
modificările în dezvoltarea culturală a popoarelor din Caucaz.

Pasul  2  (10–15 min.)

Elevii rămân să lucreze în grupuri sau în perechi. Toate grupurile sau perechile la 
această etapă vor lucra cu același set de surse și sarcini din Unitatea 2. Ghidaţi de întrebări 
și bazându-se pe surse, vor determina importanța studiului Islamului în Transcaucazia 
și modul în care această problemă a fost prezentată în Seminarul Pedagogic.

Atunci când se va analiza sursa 14, elevii vor fi atenţionaţi despre diferența de vâr-
stă, rugaţi-i să răspundă care erau şansele ca aceste persoane să se întâlnească în viață, 
dacă nu era această scrisoare. Acordaţi o atenție sporită obiectelor pe care le-a luat cu 
sine Alibek Kasimov când a mers la întâlnire cu Tolstoi, dacă aceasta a fost întâmplător, 
dar dacă nu, atunci care a fost destinația lor.
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 Înainte de a lucra la sarcina 10, cereţi elevilor să se întoarcă la sursele 10–11 și 
să găsească în ele modul în care problema religioasă a fost soluţionată la Seminarul 
Pedagogic Transcaucazian. Puteți cere elevilor să sugereze de ce elevul talentat în mu-
zică Hajibeyov nu studia muzica bisericească.

La sfârșitul sesiunii, atunci când se discută ultima întrebare, elevii vor descrie con-
ţinutul instruirii în Seminarul Pedagogic, influența cadrelor didactice care erau repre-
zentanţi ai diferitelor religii, formarea unui mediu multireligios în Caucaz, cu păstrarea 
atât a tradiţiilor ortodocșilor, cât și ale religiei musulmane.

Pasul  3  (10–20 min.)

Toate grupurile sau perechile, la această etapă a lecţiei, vor lucra cu același set 
de surse și sarcini din Unitatea 3. Lucrarea poate fi continuată şi în afara grupurilor. 
Ghidaţi de întrebări și conținutul surselor despre rezultate specifice ale pregătirii învă-
ţătorilor la Seminarul Transcaucazian, discutaţi despre creșterea semnificativă a cali-
tății educației și numărul de cetățeni instruiți din regiunea Caucazului, formarea unor 
personalităţi care au contribuit esenţial la renașterea națională și dezvoltarea culturală 
a popoarelor din Caucaz, a Imperiul Rus și a patrimoniului cultural din lume, precum 
și despre legăturile de prietenie între absolvenții seminarului, chiar și după absolvirea 
acestuia.

Pasul  4  Discuție finală (4–10 min.)

Discuția finală este menită pentru a rezuma cunoștințele dobândite despre impactul 
activităţii Seminarului Pedagogic Transcaucazian în dezvoltarea culturală a popoarelor 
din Caucaz, precum și cu privire la posibila formare a unui dialog intercultural între 
popoare.
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a culturii şi istoriei societăţii

	X Cum	alegerea	prenumelui	unei	persoane	poate		
reflectă	o	schimbare	în	cultură	și	în	societate?

Vârsta	elevilor	 13–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f Scopul	activităţii să demonstreze că alegerea prenumelor este rezultatul 
schimbărilor socio-culturale în societate și că studierea prenumelui 
poate servi drept sursă importantă pentru înţelegerea istoriei și a 
culturii.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Новиков В. А. Имя и общество. — М.: Наука, 1974.
2. Системы личных имен у народов мира. сб. ст. / отв.ред. М.В. Крюков. — 

М.: Наука, 1989.
3. Vom Bruck G., Bodenhorn B. The Anthropology of Names and Naming, 

Cambridge University Press. — 2006.
4. Меликян С. Г., Маргарян Н. М. Обряды родильного цикла и система 

личных имен // Армяне: сб.ст./отв.ред. Л.М. Варданян, Г.Г. Саркисян, 
А.Е. Тер-Саркисянц. — М.: Наука, 2012. — 342–352 с.

5. [Sursa electronică] „Наш Баку. История Баку и бакинцев”. — Regim de 
acces: http://www.ourbaku.com.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii vor putea să prezinte exemple despre originea prenumelui; 
vor explica relația dintre tradiție și alegerea unui prenume, 
exemplificând.

	f Majoritatea		
elevilor

vor identifica cauzele schimbărilor în alegerea prenumelui în 
perioade istorice diferite; 
vor prezenta argumente pentru dezbaterea cu privire la echilibrul 
între interesul personal şi a celui public în alegerea prenumelui.

	f Unii	elevi vor analiza factorii care influențează schimbările sociale și 
culturale în alegerea prenumelui în societate; 
vor explica de ce prenumele este o sursă istorică.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Pregătirea pentru realizarea prealabilă a temei pentru acasă 
în baza întrebării 1 – fişele de lucru 1, 2 (suport didactic pentru 
elevi). Numărul necesar de materiale pentru ca elevii să lucreze 
în grupuri, coli mari de hârtie (dimensiunea — A1) pentru a lucra 
în grupuri pe parcursul timpului alocat; un loc de întâlnire pentru 
discuții la sarcina „Adoptă o poziţie”. Metodele de lucru sunt 
descrise în ghid.
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Sugestii generale

Deoarece modulul dat este proiectat pentru 90 de minute de instruire, lecția poate fi 
repartizată în două părţi. A doua parte a modulului se propune să fie studiată cu elevii ce 
sunt deja familiarizați cu istoria perioadei sovietice din secolul al XX-lea. Dacă profe-
sorul a decis să studieze doar prima parte a modulului, este necesar să fie alocate 5–10 
minute la discuția finală într-o versiune prescurtată.

Dacă profesorul consideră că este necesar și posibil să se extindă studiul subiectelor 
într-un timp suplimentar, puteți solicita statisticile despre preferințele în alegerea şi 
oferirea prenumelor în fiecare țară, de exemplu:

Cele mai răspândite nume de băieţi sunt David şi Harek. — Sursa electronică: News.
am http://news.am/rus/news — Regim de acces: http://news.am/rus/news/152331.html. 

În Azerbaidjan sunt prezentate cele mai populare nume a nou-născuţilor în ianuarie 
2013, — Sursa electronică: Russian people www.russian.people.com.cn — Regim de 
acces: http://russian.people.com.cn/31519/8114631.html. 

Maxim şi Anastasia — cele mai populare nume în Moldova în anul 2012. — Sursa 
electronică: Noi md., Portal informaţional independent http://www.noi.md/ru/ — 
Regim de acces: http://www.noi.md/ru/news_id/18307. 

Noutăţile Georgiei. — Sursa electronică: http://newsgeorgia.ru/ — Regim de acces: 
http://newsgeorgia.ru/society/20100712/213326932.html. 

Sunt prezentate cele mai populare nume în Ucraina în anul 2011. — Sursa 
electronică: http://news.bigmir.net/ — Regim de acces: http://news.bigmir.net/
ukraine/533879-Nazvani-samie-popylyarnie-v-Ykraine-imena-v–2011-gody.

Evocare (20 min.)

1. Varianta  А. 
Propuneţi elevilor să realizeze o sarcină de lucru acasă, efectuând o mini-cercetare 

cu privire la prenume, valoarea lui și motivele alegerii sale. Împărţiţi elevii în trei gru-
puri: 1) colegii și prenumele lor, 2) părinții şi generaţia acestora; 3) bunicii şi generaţia 
lor. În fiecare grup, fiecare elev/elevă va pregăti informații despre un prenume selectat, 
iar dacă este necesar, va utiliza surse suplimentare de informare, completând un tabel, 
care va fi adus în clasă.

2. Varianta  B. 
Dacă în clasă este un număr mic de copii sau nu sunteți sigur cu privire la ca-

racterul adecvat al informațiilor colectate în lucrul pentru acasă, oferiţi elevilor să 
realizeze din timp un mini-studiu despre prenume, valoarea sa și motivele alegerii 
lui. Cereți-le să pregătească trei foi separate şi să completeze tabelul: „Semnificația 
prenumelui”, în care sunt înregistrate prenumele unuia dintre colegii lor, unul dintre 
prenumele părinților și prenumele unuia dintre membrii în etate ai familiei — bunicii 
sau străbunicii lor.
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Fişa de lucru 1. Semnificaţia prenumelui

Prenumele Ce	semnifică	
prenumele?

Cine	a	oferit	
prenumele? De	ce	a	fost	numit	astfel?

De exemplu:

Prenumele Ce	semnifică	
prenumele?

Cine	a	oferit	
prenumele? De	ce	a	fost	numit	astfel?

Faud Din limba tătară — 
„inimă” Mama În memoria bunicului, care 

avea un caracter foarte bun

2. La începutul activităţii, anunţaţi subiectul şi scopul activităţii. Prezentaţi o mini-pre-
legere, în baza referinței istorice.

3.  Afişaţi pe perete sau puneţi pe mese fragmentele din Foaia de lucru 2 „Motivele 
alegerii prenumelui” (coloana verticală a tabelului). De exemplu:

Fişa de lucru 2. Motivele alegerii prenumelui

Fişa	de	lucru	2–А Fişa	de	lucru	2–B	 Fişa	de	lucru	2–C	 Fişa	de	lucru	2–D

Motive religioase În cinstea rudelor 
sau personalităților 
istorice, sportive, 

eroilor din 
literatură sau 

filme, evenimente 
importante etc.

Moda şi popularitatea Alte motive

Propuneţi elevilor să formeze noi grupuri conform motivului de alegere a prenu-
melui pe care le-au pregătit din timp acasă (fişa de lucru 1). Ar trebui să aveți acum 
patru grupuri de participanți care pot fi diferite. Cereți elevilor în cadrul grupurilor să 
scrie prenumele pe foi și să explice din ce motive au ales anume acest grup (precepte 
religioase — în onoarea unui sfânt și altele; evenimente importante din viața privată 
sau publică etc.).

Dacă aveți grupuri neomogene, utilizați Varianta B şi rugaţi elevii să facă schimb de 
informații cu alte grupuri în baza mini-cercetărilor, oferind foile de lucru 1 care trebuie 
să fie completate cu informații relevante cu privire la celelalte două prenume din alte 
grupuri. 

4. Rugaţi liderii grupurilor să prezinte colegilor informaţiile discutate. După nece-
sitate, acordaţi atenţie şi ajutor grupului „Alte motive”. Pot exista diferite motive, de 
exemplu, un prenume dintr-o carte sau dintr-un film.
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Pasul  1  (25 min.)

5. Cereți elevilor să ocupe locurile la mese. Sugeraţi-le să analizeze sursele din 
Unitatea 1 și să răspundă la întrebarea 2. Fiți atenți la tipul sursei. Rezervaţi timp 
pentru a analiza textele 1–5 și a formula răspunsuri la întrebări.

6. În timpul când se formulează răspunsul la întrebarea 3, cereţi elevilor să scrie în 
agendă motivele pentru alegerea prenumelor pe care le-au identificat. Acordați o 
atenție sporită în realizarea sarcinii 4. Cereți elevilor să completeze în fiecare co-
loană a tabelului (fişa de lucru 2) pe coli mari de hârtie, motivele care nu au fost 
identificate în timpul activității inițiale. Cereţi să confirme alegerea numerelor sur-
selor corespunzătoare din Unitatea 1.

Pasul  2  (15 min.)

7. Atrageţi atenţia la denumirea Unităţii 2 şi întrebați elevii cum o înțeleg ei. Propuneţi 
să examineze sursele 6–10 și să răspundă la întrebările 5–7. Acordaţi o atenție mai 
mare vârstei personajului din sursele 9–10 și apoi în ce perioadă au fost date aceste 
prenume (mijlocul anilor 1920–1930). Prenumele Ideea întruchipează memoria des-
pre realizarea noilor idei şi debarasarea de lumea veche după revoluţia din 1917.. 
Numele Oktiabrina este dat în memoria insurecției bolșevice, iar Piatiletca — în 
baza succeselor din primele perioade de dezvoltare economică planificată în URSS 
(când planul era elaborat pentru 5 ani, de unde piatiletca — din limba rusă). Apoi 
formulaţi o concluzie, în baza informaţiei din sursele 6–10.

Pasul  3  (8 min.)

8. Cereți elevilor să formeze perechi, să examineze sursele 11–14 și să răspundă la 
întrebările 10–13. Organizaţi o discuție frontală în baza întrebării 10. Într-o discuție 
dirijată cu elevii pot fi aprofundate ideile despre ideologizarea oferirii prenumelor în 
perioada regimurilor totalitare. 

9.  Lucrul cu sursa 15–16. Organizaţi o discuție în baza întrebării 15, folosind metoda 
„Adoptă o poziţie”, în conformitate cu instrucțiunile din capitolul corespunzător din 
Ghidul metodologic pentru profesori.

Pasul  4  Discuție finală (5 min.)

Organizaţi o discuţie dirijată în baza întrebării-cheie și a răspunsurilor din tabelul 
completat în timpul lucrului cu fişa de lucru 2.
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Istoria și cultura în memorii și monumente

	X Ce	rol	îl	joacă	monumentele		
în	studierea	istoriei	și	culturii	unui	popor?

Vârsta	elevilor	 12–15	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45	de	minute

	f Scopul	activităţii Să descrie monumentele — reprezentări ale trecutului care au o 
importanță istorică și culturală deosebită pentru societate. 

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Cărțile, articolele, articolele web, indicate în modul.
2. Памятники г. Еревана. — [Sursa electronică]: https://www.yerevan.am/ru/

monument/.
3. Памятники Еревана. — [Sursa electronică]: hy.wikipedia.org/wiki/

Երևանի_արձաններ.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii - vor putea descrie monumentele;
- vor putea prezenta informația de bază despre ele; 
- vor putea explica, de ce monumentele sunt importante pentru 
oameni și de ce diferiți oameni au diferite atitudini față de 
monumente;
- vor putea da o simplă explicație, de ce sunt ridicate 
monumentele.

	f Majoritatea		
elevilor

- vor putea explica cu ce scop sunt înălțate monumentele;
- vor putea explica cum simbolurile și unele elemente ale 
monumentelor ne vorbesc despre interpretarea istoriei de către 
oameni. 

	f Unii	elevi - vor putea explica în ce mod schimbările din societate 
influențează atitudinea față de unele monumente;
- vor putea găsi și prezenta argumente.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Pregătiți proiectorul pentru a demonstra fotografiile monumentelor. 
Aranjați încăperea pentru a realiza activități în 5 grupuri. 
Multiplicați materialele care vor fi distribuite elevilor: sursele și 
fotografiile pentru 5 grupe (vezi Pasul 2). Pregătiți bilețele cu 
inscripții, necesare pentru activitatea „Adoptă o poziție” (vezi 
Pasul 5).
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Evocare (7 min.)

Chiar de la începutul lecției elevii se organizează în 5 grupuri. Ora începe cu activi-
tăți frontale, la care participă toți elevii.

1. Propuneți elevilor să studieze sursa 1 (fotografia monumentului în cinstea creș-
tinării Armeniei) și să răspundă la întrebările formulate la ea.

Informație pentru profesor
Fragmentul monumentului din fotografie face parte din Complexul monas-

tic Echmiadzin. Mănăstirea Echmiadzin este cel mai important obiectiv religios din 
Armenia și este inclus în lista Patrimoniului mondial UNESCO. Este situat în orașul 
Vagarșapat, la 30 de km de la Erevan. Din complexul monastic fac parte reședința 
Sfântului Scaun al Patriarhului suprem şi al Catolicosului tuturor armenilor, catedrala, 
casa Catolicosului, trapezăria, un hotel, instituții de învățământ teologice (de exemplu, 
Academia duhovnicească, unică în toată lumea) ș.a.

Această construcție, așa-numitul „Altarul deschis”, construit în anul 2001, este una 
dintre cele mai recente construcții de pe teritoriul mănăstirii. Atunci, în cinstea ani-
versării a 1700 de ani de la primirea creștinismului aici a fost ținută o slujbă de către 
Catolicosul tuturor armenilor Gareghin al II și Papa de la Roma Ioan Pavel al II.

Pe arcul monumentului sunt reprezentați țarul Trdat III, în timpul domniei căruia, 
în anul 301, creștinismul a fost aprobat drept religie de stat, și Catolicosul Grigorie 
Luminătorul — primul Catolicos al tuturor armenilor.

2. „Asaltul de idei” 
Propuneți elevilor, prin metoda „Asaltului de idei”, să dea răspunsuri la întrebarea: 

Căror evenimente și oameni le sunt ridicate monumente?
Ideile, formulate în baza „Asaltului de idei”, scrieți-le pe tablă sau pe o foaie de hâr-

tie. Propuneți elevilor să grupeze răspunsurile formulate (de exemplu, în următoarele 
grupe: evenimente istorice, personalități din istorie, cultură ș.a.).

Unitatea	1.	Monumente	istorice	și	culturale

Pasul  1  Lucrul cu termenul „monument” (5 min.)

Propuneți elevilor să realizeze sarcina formulată pentru sursa 2 și referința istorică 
și să răspundă la întrebările date la începutul unității. Explicați-le, că la această oră în 
centrul atenției vor fi monumentele, ridicate în cinstea unor persoane concrete.
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Unitatea	2.	Cui	și	pentru	ce	se	ridică	monumentele?

Pasul  2  Lucrul în grupuri cu sursele (5 fișe de lucru și câte 4 fotografii și texte pentru 
fiecare grup)  
(13 min.: 10 min. pentru discuțiile în grupuri, 3 min. pentru prezentare)

Cele 5 grupuri primesc și studiază foile cu fotografiile și textele imprimate (sur-
sele 3–42) și răspund la întrebări. Grupurile, succint, prezintă rezultatele discuțiilor, 
formulând răspunsul la întrebarea Cui și pentru ce se ridică monumentele?

În rezultatul discuțiilor, elevii trebuie să ajungă la concluzia că toate imaginile și 
textele din surse sunt consacrate monumentelor, ridicate în cinstea oamenilor de cul-
tură, știință și activiști de stat care au creat lucrări de o valoare mondială și au adus un 
aport considerabil în dezvoltarea țării și poporului.

Pasul  3  Istoria și cultura în memorie și monumente (5 min.)

Prezentați-le elevilor o informație succintă despre Ziua internațională a ocrotirii 
monumentelor de istorie și cultură.

În anul 1983 Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor (ICOMOS) creat 
în cadrul UNESCO a instituit, pe data de 18 aprilie, Ziua internaţională a monumen-
telor şi siturilor, cu scopul de a atrage atenția societății asupra problemelor ocrotirii și 
păstrării patrimoniului cultural mondial.

 
Adresați întrebările: 

1. De ce Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor de pe lângă UNESCO a 
instituit o zi specială, consacrată ocrotirii monumentelor istorice și culturale? 

2. Vă sunt cunoscute cazuri, când monumentele consacrate unor personalități istorice 
sau evenimente au fost demolate? De ce s-a întâmplat acest lucru?

3. Cum trebuie să procedăm cu monumentele, în cazul în care atitudinea față de aceste 
evenimente sau personalități s-a schimbat în prezent, a devenit negativă?

Pasul  4  Metoda „Adoptă o poziție”1 (15 min.)

Propuneți elevilor să studieze sursele 44–45 (fotografiile locului, unde a fost de-
molat un monument) și să citească punctul de vedere pozitiv și pe cel negativ despre 
persoana, în cinstea căreia a fost ridicat monumentul (sursele 46 și 47).

Întrebare pentru discuție:
Trebuie oare păstrate monumentele trecutului, în situaţia în care atitudinea față 

de oamenii și evenimentele întruchipate în ele, s-a schimbat, a devenit negativă?

Afișați în diferite colțuri ale clasei foi cu următoarele inscripții:

1 Vezi: compartimentul „Cum să activizăm lucrul elevilor”.
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А Monumentele trecutului imperial și sovietic trebuie distruse și trecutul trebuie 
uitat.

B
Monumentele, atitudinea față de care s-a schimbat, a devenit negativă, trebuie 
adunate în muzee, într-un parc special ca amintire despre lecțiile trecutului care 
nu trebuie să se repete.

C Aceste monumente trebuie să rămână la locurile lor, doar să fie adăugată o 
placă informativă specială.

D Varianta dvs. de răspuns.

Propuneți elevilor să se apropie de varianta pentru care optează și să explice alegerea.

Organizați o discuție

1. Despre ce ne vorbesc monumentele din trecut, ce ne învață ele?
2. Ce beneficii pot aduce astfel de monumente oamenilor și societății?
3. Ce ne învață pe noi istoria, care păstrează amintiri negative, neplăcute pentru popor? 

Trebuie distruse monumentele care ne amintesc de ele, iar aceste episoade trebuie 
date uitării?

În urma discuțiilor, elevii trebuie să ajungă la concluzia că istoria trebuie acceptată 
în întregime și trebuie să învățăm lecțiile ei. În acest sens, ne pot ajuta monumentele.

Subliniați că, în afara contextului istoric, monumentele pot avea o valoare artistică, 
iar atitudinea față de ele este un indice al nivelului de civilizație și maturitate a societă-
ții, în care vandalismul nu este acceptat.

Atrageți atenția elevilor la întrebarea-cheie: 
Ce rol îl joacă monumentele în studierea istoriei și culturii unui popor?
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Creaţia lui Serghei Paradjanov  
la răspântia timpurilor şi a culturilor

	X Cum	răsună	în	creaţia	lui	Serghei	Paradjanov		
dialogul	dintre	culturi?

	f Vârsta	elevilor	 16–18	ani

	f Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f Scopul	activităţii Să emită judecăţi de valoare despre creaţia lui S. Paradjanov şi 
caracterul controiversat al regizorului.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Мечитов Ю. Сергей Параджанов хроника диалога. — Тбилиси, 2009.
2. Экранный мир Сергея Параджанова. Сборник статей. Автор идеи 

и составитель Юрий Морозов. — К., 2013.
3. Катанян Василий. Параджанов. Цена вечного праздника. — Нижний 

Новгород: Деком, 2001.
4. Выставка цвета граната: коллажи Сергея Параджанова — 

Электронный вариант: http://www.interviewrussia.ru/art/
vystavka-cveta-granata-kollazhi-sergeya-paradzhanova.

5. Цвет граната: мир Параджанова в 23 главах. — [Электронный вариант] 
http://vozduh.afisha.ru/cinema/cvet-granata-mir-paradzhanova-v-23-glavah/
[Sursa electronică] „Наш Баку. История Баку и бакинцев”. — Regim de 
acces: http://www.ourbaku.com.

6. Параджанов С. Исповедь: Киносценарии. Письма / С. Параджанов. — 
СПб.: Азбука, 2001.

7. Григорян Л. Параджанов. М. — 2011.
8. Балаян Роман. Лучший фильм о Параджанове мог бы снять Кустурица. //

Зеркало недели. Украина. — 11 октября 2013. — №37. — Regim de acces: 
http://gazeta.zn.ua/CULTURE/roman-balayan-luchshiy-film-o-paradzhanove-
mog-by-snyat-kusturica-_.html.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor descrie operele de artă cinematografică create de regizorul S. 
Paradjanov.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor identifica elemente ale dialogului culturilor și complexitatea 
creației lui S. Paradjanov.

	f Unii	elevi Vor argumenta complexitatea creației şi a caracterului  
lui S. Paradjanov.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

- numărul necesar de copii ale tuturor surselor, incluzând imagini 
color, pentru activitatea în grup și jocul de rol;
- o sală de clasă pregătită pentru prezentarea surselor vizuale 
ale modulului prin activitatea în grup; 
- un ecran pentru prezentarea surselor vizuale ale modulului 
pentru analiză generală.
- familiarizarea în prealabil cu criteriile patrimoniului cultural 
UNESCO.
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Argument

Modulul dedicat lui Serghei Paradjanov și creației lui este unul dintre cele mai stră-
lucite, care reflectă ideea proiectului „Istoria comună. Dialoguri culturale”. Anume în 
baza materialelor din acest modul poate fi studiat exhaustiv dialogul dintre culturi și 
polifonia acestora: națională, orășenească, clasică și modernă, materială și spirituală. 
Aspectul complicat al acestui modul rezidă nu doar în volumul lui considerabil, dar și 
în faptul că majoritatea aprecierilor se referă la filmele pe care elevii nu le-au vizionat. 

Totodată, dacă profesorul va putea organiza vizionarea în prealabil a acestor filme 
(majoritatea lor pot fi găsite și vizionate la adresa https://www.youtube.com/?gl=U-
A&hl=ru), atunci toate filmele necesită a fi comentate și elevii au nevoie de o anumită 
pregătire, pentru a le viziona și înțelege. Filmele au subiecte dificile și conțin elemente 
cinematografice specifice. Profesorul trebuie să fie pregătit să răspundă la diferite între-
bări despre viața și creația lui Serghei Paradjanov, de aceea este importantă și actuală 
necesitatea studierii literaturii recomandate. 

De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că elevilor nepregătiți, care nu dețin 
cunoștințe elementare despre particularitățile culturii artistice și despre mijloacele de 
redare a acesteia, le va fi greu să înțeleagă unele surse. În acest caz, profesorul trebuie 
să le ajute atât să înțeleagă anumiți termeni, cât și să analizeze fiecare sursă, conform 
întrebărilor propuse și regulilor generale.

Indiscutabil, profesorul poate selecta singur sursele pe care urmează să le propună 
elevilor, dar în acest caz el trebuie să fie pregătit că poate să nu primească răspunsul 
necesar la întrebarea-cheie și la celelalte întrebări și sarcini propuse de autori. De aceea, 
autorii insistă asupra aspectului logic, înlănțuirii logice a materiei în interiorul fiecărei 
unități atât în procesul studierii succesive a surselor, cât și la folosirea tehnicii jocul de 
rol „Conferința științifică despre creația lui Serghei Paradjanov”.

Pasul  1  Evocare (5–10 min.)

Propuneți-le elevilor imaginea 1 sau proiectați-o pe ecran. Întrebați-i dacă le este 
cunoscut omul de pe fotografie. Repartizați-le referinţa istorică. După aceasta, adre-
sați-le întrebarea 1.

Comunicați-le tema și întrebarea-cheie a lecției.

Pasul  2  Desfășurarea activităţii (35 min.)

Comunicaţi-le elevilor că lecția se va desfășura sub formă de conferință a specialiș-
tilor în domeniul artelor. Obiectivul conferinței este să se discute posibilitatea includerii 
creației lui Serghei Paradjanov în lista patrimoniului cultural UNESCO. Repartizați 
elevii în grupuri mici. Explicați-le că sarcina lor este să studieze sursele consacrate 
creației lui Serghei Paradjanov și să se pregătească pentru a participa la conferința 
imaginară a specialiștilor în domeniul artelor din diferite țări — participante în proiect. 
Fiecare grup va elucida un anumit aspect al creației, de aceea este necesar ca toate ar-
gumentele pentru introducerea moștenirii culturale în lista UNESCO să fie formulate 
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și notate pe o foaie aparte. În timpul conferinței, poate lua cuvântul de la unul până la 
trei reprezentanți ai grupului, în funcție de repartizarea rolurilor în interiorul grupului. 

Primul grup trebuie să primească plicul care conține sursele 2, 10, 11, 13, 14, 15, 
17, 22 și să pregătească o comunicare despre caracterul multinațional al creației lui 
Serghei Paradjanov. 

Al doilea grup trebuie să primească plicul care conține sursele 2, 12, 15, 16, 17, 31 
și să pregătească o comunicare despre faptul că creația lui Serghei Paradjanov este un 
fenomen al cinematografiei mondiale.

Al treilea grup trebuie să primească plicul care conține sursele 2, 3, 9, 18–23,  
24–27 și să pregătească o comunicare despre valoarea artistică și particularitățile este-
tice ale creației lui Serghei Paradjanov. 

Al patrulea grup trebuie să primească plicul care conține sursele 2, 4, 6, 7, 8, 9, 
16, 24, 25, 26 și să pregătească o comunicare despre autenticitatea 1 creației lui Serghei 
Paradjanov. 

Al cincilea grup trebuie să primească setul care conține sursele 2, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 
20 și să pregătească o comunicare despre cum „temele eterne” ale artei sunt prezente în 
creația lui Serghei Paradjanov.

Al șaselea grup va studia materia din unitatea 4 și va pregăti o comunicare despre 
personalitatea regizorului și artistului Paradjanov.

Pasul  3  Jocul de rol — Conferința (30 min.)

Organizați elevii în așa fel, încât o parte dintre ei să joace rolul de invitaţi la con-
ferința imaginară, iar ceilalţi — de participanţi activi. Este rațional să expuneți în fața 
ascultătorilor tăblițe-indicatoare din hârtie care să conțină tema comunicării (în cores-
pundere cu tema grupului). 

După ce reprezentanții grupurilor 1–5 vor lua cuvântul, dați-le posibilitate elevilor 
să-și adreseze întrebări. Oferiți cuvântul reprezentanților grupului 6. Prezentați întregii 
clase sursele 33 — 34 și întrebarea 24. 

Profesorul trebuie să urmărească să fie respectat graficul și timpul prezentării co-
municărilor, ca să nu se depășească timpul destinat activității. Este de dorit ca elevii să 
aibă posibilitate să prezinte anumite surse vizuale în timpul comunicării grupurilor, în 
calitate de materiale ilustrative la tezele expuse, cel mai bine — pe ecran.

Pasul  4  Reflecţie (15 min.)

În calitate de discuție de generalizare, adresaţi întrebarea: „Grație cărui fapt moș-
tenirea de creație a lui S. Paradjanov este o parte a moștenirii artistice universale?”

Analizați cu ajutorul tehnicii „Microfonul”.

1 Autenticitatea în artă este înţeleasă ca exactitate a modelelor de artă, originalitate în tratarea creaţiei autorilor.
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Pasul  5  (5 min.)

În calitate de sarcină pentru extindere, profesorul le poate propune elevilor să scrie 
o scrisoare-adresare către reprezentanţii UNESCO, cu propunerea de a include creația 
lui Serghei Paradjanov în lista acestei organizaţii internaţionale. Criteriile de apreciere 
trebuie să includă valorificarea cunoștințelor achiziționate în timpul conferinței la lec-
ție, precum și criteriile corespunzătoare ale organizației, despre care se poate afla de pe 
site-ul oficial al UNESCO — http://whc.unesco.org/en/criteria/.
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Identitatea în condiţiile societăţii pluriculturale

	X Ce	tipuri	de	identitate	poate	avea	un	individ	sau		
un	grup	de	persoane	și	modul	în	care	acestea	pot	fi	combinate		

în	comunicarea	de	zi	cu	zi?

Vârsta	elevilor	 15–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f Scopul	activităţii Să distingă identitatea într-o societate multiculturală, dezvoltând 
propria viziune despre modul în care oamenii cu diferite identități 
pot coexista în societate.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. — М.: 
Политиздат, 1984.

2. Ґібернау М. Ідентичність націй. — К.: Темпора, 2012.
3. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. — К.: ІПЕНД, 2002.
4. Соціокультурні ідентичності та практики. За ред. А.Ручки. — К.:  

ІС НАН України, 2002.
5. Interviu realizat cu rudele despre experienţa de manifestare a diferitor 

identităţi (Ce semnificație are identitatea pentru fiecare persoană?).

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor stăpâni conceptele de identitate, multiculturalism şi vor 
înțelege ambiguitatea lor.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor demonstra capacitatea de a caracteriza anumite tipuri de 
identitate și a găsi diferențele dintre ele.

	f Unii	elevi Vor putea analiza provocările și beneficiile coexistenței 
persoanelor cu multiple identități într-o societate multiculturală.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Imprimați numărul necesar de fotografii și citate (sau proiectaţi-
le pe ecran cu ajutorul unui video-proiector). Oferiți posibilități 
tehnice pentru prezentări de grup. Aranjați clasa de elevi cu 
posibilitatea de a lucra în grupuri.
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Evocare (10 min.)

Adrsaţi elevilor întrebarea: Dacă cineva vă va întreba ce sunteţi, ce veţi răs-
punde? (scrieţi pe tablă răspunsurile la acest asalt de idei, în formă de schemă: 

cetăţean / cetăţeancă;
elev / elevă;
băiat / fată;
etc.

Organizaţi o discuţie dirijată în baza întrebărilor:
— Puteţi îmbina toate aceste caracteristici într-un totîntreg?
— Toate caracteristicele unei identităţi sunt egale şi au aceeași importanţă pentru 

voi?

Pasul  1  (3 min.)

Explicaţi elevilor subiectul activităţii şi întrebarea-cheie. Profesorul poate prezenta 
o mini-prelegere: 

Toţi oamenii se gândesc, mai devreme sau mai târziu, la faptul cine sunt și căror 
comunități sociale aparțin. Căutarea sinelui a fost întotdeauna un proces complex. Dar 
în mediul de astăzi acest lucru a devenit şi mai dificil, deoarece oamenii din ce în ce 
mai mult călătoresc, caută să dobândească mai multe oportunități și instrumente pentru 
interacțiunea interculturală. În aceste condiții, o persoană se confruntă cu multe provo-
cări, care îl fac tot mai mult să revină la problema proprietății private și la dreptul de 
proprietate, la soarta unei sau altei comunităţi sociale. În diferite situații, decizia va fi 
diferită. 

Astfel, în timpul vieţii lui, omul poate aparţine mai multor grupuri sociale, unele 
fiind foarte importante, iar altele mai puțin importante. Omul aparține unui grup sau 
altul, ce determină în mare măsură acțiunile sale, capacitatea de a-i percepe pe ceilalți 
și modelul de interacțiune cu ei. Pentru construirea unui dialog pozitiv cu alte persoane, 
este foarte important să se demonstreze competenţele sociale, posibilitatea de a observa 
și de a respecta ceea ce poate fi semnificativ pentru ei.

Pasul  2  Lucrul cu imaginile din Unitatea 1 (10 min.)

— Cum credeți, dacă subiecţilor din imagini (sursele 1, 2) le va fi adresată aceeași 
întrebare ca şi vouă (întrebarea de la Evocare), ce vor răspunde ei? (Imaginile pot fi 
afișate, iar elevii selectează un număr de fotografii pe care doresc să le comenteze).

Profesorul se va concentra pe problema elevilor: cum şi-au dat ei seama ce fel de 
persoane sunt în imagine, ce reprezintă din punct de vedere profesional, național, vârstă 
sau alte grupuri sociale care îi reprezintă. Se va atrage oare atenţie la faptul că persoa-
nele pot aparține simultan mai multor grupuri, dintre care unul va fi decisiv1.

 

1  Nota: Sursa 5 descrie rockerii, iar sursă 6 — steampunkii. 

Eu
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Rockerii — au apărut ca o subcultură în anii 50–60 ai secolului al XX-lea, în epoca 
rock ’n’  roll. Reprezentanții acestui stil au fost Chuck Berry, Elvis Presley, Gene 
Vincent, precum și alţii. Cu toate acestea, pe primii rockeri îi unea un singur prin-
cipiu — modul de primblare pe o motocicletă, iar apoi aceasta a devenit un stil 
original.

Steampunk — subcultură, urmând direcția fantastică ştiinţifică, versiune alternativă a 
modelării dezvoltării umane, în care au stăpânit perfect tehnologia de motoare cu 
aburi şi mecanică. Ca o regulă, steampunkii implică o stilizare din epoca Angliei 
victoriene (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) și a capitalismului timpuriu.

Informaţie suplimentară despre aceste subculturi se poate de găsit la adresele:
1. Cine sunt rockerii? — Regim de acces: http://proekt-obrazovanie.

ru/s-miru-po-nitke/264-kto-takie-rokery.
2. Буславская В. Стимпанки: кто они и чем занимаются? — Regim de acces: http://youth-

time.eu/_articles_323. 
3. Ce este steampubk? — Regim de acces: http://steampunker.ru/page/steampunk_about/.

Pasul  3  Lucrul cu dicţionarul (Unitatea 2) (7 min.)

Propuneţi elevilor să formuleze definiția termenului „identitate”, folosind experi-
ența lor acumulată în punerea în aplicare a sarcinilor din Unitatea 1.

Împreună cu elevii analizaţi textul despre conceptele de bază care sunt foarte im-
portante pentru înțelegerea subiectului dat. A coincis oare înțelegerea „identităţii”, for-
mulată de către elevi, cu definiția din text, lecturată de profesor? Pentru a analiza în 
continuare sarcinile, elevii sunt repartizați în perechi, unde vor discuta unul cu altul ce 
a coincis în înțelegerea lor a termenului „identitate” şi se compară cu conceptele for-
mulate de cercetători.

De asemenea, puteți discuta cu elevii despre sensul mai dificl de înțeles a definițiilor 
propuse, cum ar fi „identificarea cu anumite grupuri” și altele.

Pasul  4  (25 min.)

Pregătirea spațiului pentru prezentările în grup. Organizaţi elevii în 8 grupuri (după 
numărul de tipuri de identitate propuse). Fiecare grup primește o singură sursă (9–16) 
și un set de întrebări (14–15). Analizând materialele propuse pentru lectură, elevii ar 
trebui să evidențieze caracteristicile-cheie generale și caracteristicile specifice ale unui 
anumit tip de identitate. Rezultatele muncii elevilor ar trebui să fie un mesaj informați-
onal cu privire la tipul de identitate cu care au lucrat.

Pasul  5  (25 min.)

Elevii rămân în grupul creat anterior. Lucrul în cadrul acestui pas, poate avea loc, în 
funcție de mijloacele de formare:

Strategia 1: Pe ecran este afișat succesiv textul interviului din sursa 17, apoi pro-
fesorul propune unui grup, la alegere, posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere 
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cu privire la caracteristicile identității prezentate în interviu. Elevii din alte grupuri pot 
completa sau corecta răspunsurile.

Strategia 2: Repartizarea pentru fiecare grup a unui interviu și textul cu sarcina 17. 
Fiecare dintre grupuri prezintă clasei întregi interviul corespunzător și îl caracterizează 
în conformitate cu sarcina primită.

Pasul  6  Discuţie finală în baza întrebărilor adresate reciproc de către elevi (5 min.)

Pasul  7  Conexiunea inversă (metoda enunţurilor neîncheiate, propuse de profesor sau de 
unii elevi) şi completarea răspunsurilor formulate de către elevi în scris (2 min.)

 f La această lecție am învățat ...
 f Cel mai interesant moment pentru mine la această lecţie a fost ...
 f Pregătirea mea individuală pentru lecție este ...
 f Am întâmpinat dificultăți în îndeplinirea sarcinilor, dacă „da”, ce anume ...
 f Principala concluzie pe care am făcut-o este ...
 f Răspunsul meu personal la întrebarea — cheie este ...

   Evaluare. Se va aprecia:
 f capacitatea de a identifica semnele apartenenței unei persoane la un anumit  

 grup;
 f capacitatea de a primi și a transmite informații altor elevi;
 f capacitatea de a utiliza corect termenii;
 f gradul măiestriei de a analiza materialul primit de la alți elevi și posibilitatea  

 de a-l aplica în practică (în timpul răspunsurilor la întrebări);
 f răspunsul la întrebarea-cheie formulată în baza rezultatelor muncii în grup.
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Название модуля

CULTURA		
ȘI	POLITICA

Сapitolul	 IІ
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Întrebări	-	cheie	la	capitolul	„Cultura	și	politica”

 X Ce schimbări s-au produs în sărbătorirea Crăciunului și a Anului Nou pe  
parcursul secolelor XIX–XX și de ce?

 X Cum în denumirile străzilor şi a pieţelor se reflectă atitudinea puterii faţă  
de trecut şi prezent?

 X În ce mod schimbările în relațiile sociale au influențat imaginea femeii?

 X Cum schimbările din societate influențează atitudinea oamenilor față de trecut 
și față de monumentele care îl întruchipează?

 X Despre ce schimbări din societate ne vorbesc monumentele și cum ne  
comunică ele despre acest lucru?

 X Cum imaginea, poezia și muzica erau utilizate în propaganda „prieteniei 
popoarelor” în URSS?

 X Ce modalități de comunicare internațională existau la tineretul sovietic?

 X Ce ne povestesc tradiţiile sovietice de sărbătorire a zilei de 1 Mai despre  
trecut?

 X Ce factori contribuie ca societatea să devină mai unită şi mai diversă?

 X Ce sunt valorile și cum ele influențează societatea?



59

Soarta sărbătorilor de iarnă (Crăciunul și Anul Nou)  
în secolele XIX–XX

	X Ce	schimbări	s-au	produs	în	sărbătorirea	Crăciunului		
și	a	Anului	Nou	pe	parcursul	secolelor	XIX–XX	și	de	ce?

	f Vârsta	elevilor	 14–17	ani

	f Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f Scopul	activităţii Să demonstreze influența schimbărilor sociale și a politicii de 
stat asupra sărbătorii de Crăciun și Anul Nou și să le prezinte ca 
exemple de schimbări în viața culturală.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Душечкина Е. В. Русская елка: История, мифология, 
литература. — СПб. 2002.

2. Алла Сальникова. История елочной игрушки. — М.: НЛО, 2011.
3. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Правдивая история Деда 

Мороза. — М.: Время. 2009. Он-лайн версия — http://loveread.ws/read_
book.php?id=7107&p=1.

4. Коллекция старинных рождественских и новогодних открыток он-
лайн. — Regim de acces: http://www.kyda-komy.ru/novogod.html.

5. Коллекция старинных рождественских и новогодних открыток он-
лайн. — Regim de acces: http://www.kyda-komy.ru/novogod.html.

6. О советской пропаганде. [Sursa electronică] http://www.liveinternet.ru/
community/3299606/post301950278/.

7. Откуда взялся Дед Мороз. — Regim de acces: http://log-in.ru/articles/
otkuda-vzyalsya-ded-moroz-i-ego-proiskhozhdenie/.

8. [Sursa electronică] http://www.history.com/topics/christmas/
history-of-christmas-trees.

9. Никаких компромиссов с Дедом Морозом. [Sursa electronică] http://
gazeta.zn.ua/history/nikakih-kompromissov-s-dedom-morozom-_.html.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor afla cum s-a schimbat atitudinea oamenilor în organizarea 
sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, în special faţă de procesul 
de sărbătorire a lor în perioada sec. XIX–XX în Imperiul Rus și 
URSS.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor numi și vor aduce exemple de schimbări în societate și în 
politica de stat prezentând unele elemente separate din procesul 
de sărbătorire: pomul de Crăciun și de Anul Nou, jucăriile de brad, 
însăși procedura de sărbătorire și personajul principal, numit în 
URSS — Moș Gerilă.

	f Unii	elevi Vor analiza și explica cauzele transformării sărbătorilor de iarnă 
pe parcursul secolelor ХІХ–ХХ.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Pentru realizarea orei este necesar de cel puțin 3–4 seturi de 
materiale ale tuturor unităților cu întrebările la ele (fiecare set 
trebuie plasat în plicuri separate cu sursele în ordinea stabilită). 
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	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Este de dorit ca sursele ce conțin imagini să fie multiplicate color 
sau în fiecare grup să fie câte un notebook pentru vizualizarea 
surselor din unități. 
Sala trebuie să fie amenajată pentru activitățile în grup. Profesorul 
trebuie să aibă abilitatea bine formată de a organiza lucrul în grup. 
Pe mese trebuie instalate plăcuțele-indicatoare din hârtie sau 
carton: pe o parte se indică numărul echipei, pe partea opusă — 
tema expertului („Sărbătoarea”, „Bradul”, „Jucăriile de brad”, Moş 
Crăciun — („Moș Gerilă”)).

Sugestii generale

Modulul se caracterizează printr-un volum mare și un număr considerabil de infor-
mații pe care elevii trebuie să le însușească pentru a putea da răspuns la întrebarea-cheie.

Materialele incluse nu necesită cunoștințe speciale, totuși, elevii vor putea mai efi-
cient să analizeze sursele, dacă vor fi familiarizați cu istoria URSS, cu noțiunile „pro-
paganda de stat”, „ateism”, „deficit”.

Pe lângă acestea, materialele din Unitățile 2 și 3 pot fi folosite în cadrul studierii 
istoriei URSS în perioada anilor 1920–1930 drept exemplu a ideologiei de stat în do-
meniul culturii.

Profesorul, de asemenea, trebuie să înțeleagă că materialele modulului sunt consa-
crate culturii orășenești din sec. XIX–XX și nu reflectă specificul sărbătoririi Crăciunului 
și a Anului Nou în mediul rural. Dacă dispuneți de timp, tradițiile petrecerii sărbătorilor 
de iarnă în sate pot fi studiate într-un modul aparte. În mod special, această recoman-
dare este actuală pentru profesorii din Ucraina și R. Moldova. 

Profesorul poate compara cultura tradițională cu cea orășenească prin exemplul is-
toriei sărbătorilor pentru orele de Educație civică sau a disciplinelor legate de studierea 
culturii.

De asemenea trebuie de luat în considerare că acest material se referă, în primul 
rând, la spațiul european al teritoriului rus și sovietic și nu dezvăluie pe deplin compor-
tamentul alternativ al locuitorilor URSS, în primul rând, al locuitorilor Țărilor Baltice, 
celor din regiunile de est ale Ucrainei și Bielorusiei. În aceste zone tradițiile de sărbă-
torire a Crăciunului au lăsat rădăcini mai adânci ca o sărbătoare interzisă: se asculta 
pe ascuns la radio slujba de la Vatican, se mergea la biserică, se pregăteau mâncăruri 
tradiționale ș.a. Studierea acestui aspect este posibilă prin utilizarea istoriei orale și, de 
asemenea, poate fi un proiect separat pentru orele facultative și cursurile opționale.

Luând în considerare faptul că modulul include suficiente materiale, dar este pre-
văzut doar pentru 90 de minute, este binevenit ca în lucrul asupra conținutului să fie 
utilizată metoda activității în grup în trei etape (ca o variantă a metodei „djig-so”1).

1 Vezi compartimentul „Cum să activizăm lucrul elevilor”.
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Activitatea în grupuri

1 etapă: „grupele de acasă” — în conformitate cu perioadele istorice, trebuie să fie 
patru sau opt grupe după numărul de unități din modul. Metodele de organizare a gru-
pelor sunt descrise în recomandările metodice2.

Etapa a 2-a: „grupele de experți” — în conformitate cu tematica propusă:
 f istoria propriu-zisă a sărbătorii;
 f istoria bradului ca a unui simbol de sărbătoare;
 f istoria jucăriilor de brad;
 f istoria lui Moş Crăciun (Moș Gerilă) ca a unui personaj al sărbătorilor de iarnă.

Numărul elevilor din aceste grupe la fel trebuie să fie par — 4 persoane.
Etapa a 3-a: revenirea în „grupele de acasă”, schimbul de informație primită și 

răspunsul la întrebarea-cheie. 

Dacă profesorul nu dispune de timp suficient, „grupele de acasă” pot primi din timp 
materialele pentru studiere a fiecărei perioade. În acest caz, lecția poate fi organizată 
prin realizarea pașilor 1, 2, 4, cu studierea pasului 3 acasă, și o repartizare organizată în 
grupele de „experți” la etapa pasului al 2-lea.

De asemenea, profesorul poate de sine stătător să selecteze câteva surse sau unități și 
să propună studierea lor în baza întrebărilor și sarcinilor, fiind atent la întrebarea-cheie. 

Pasul  1  Evocare (5 min.)

Întrebați elevii:
1.  Ce este o sărbătoare?
2. De ce ne plac sărbătorile?
3. Ce sărbători puteți numi dvs.? Ce fel de sărbători sunt acestea: de familie, perso-

nale, ale colectivului sau oficiale?
4. De ce ne plac sărbătorile de Crăciun și Anul Nou?

În cadrul discuțiilor pe marginea acestor întrebări, atrageți atenția elevilor la etimo-
logia cuvântului „sărbătoare”. Folosiți explicațiile pentru acest cuvânt în limba maternă 
a elevilor. În timpul răspunsurilor la întrebarea a 4-a, concretizați ce atitudine au elevii 
față de sărbătoarea de Crăciun și Anul Nou (întrebarea 3).

Pasul  2  

Numiți tema și scopul lecției. Organizați pentru toate grupele o mini-prelegere în 
baza materialului din Referința istorică. 

Numiți întrebarea-cheie. Este de dorit ca ea să fie scrisă pe tablă sau pe o foaie mare 
de hârtie pentru ca elevii să poată vedea întrebarea pe parcursul întregii ore.

2 Ibidem.
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Pasul  3  Studierea materialului nou conform repartizării surselor în unități  
(30 min.)

Formați 4 (sau 8) „grupe de acasă” din câte 4 sau 8 elevi. Numărul de grupe trebuie 
să fie par — 4 (după numărul de blocuri de informații). Repartizați în fiecare grupă 
materialele din unități. 

Un exemplu de creare a grupelor poate fi utilizarea foițelor colorate cu numere pe 
ele. „Grupele de acasă” se formează după numere (toate cifrele de 1, toate de 2 etc.), iar 
grupele de „experți” — în dependență de culoare — roșie, verde, albastră, galbenă ș.a. 

Pentru o repartizare mai rapidă a elevilor în grupe, poate fi utilizată tehnica „plă-
cuțelor-indicatoare”: pe o fațetă este indicat numărul grupei sau perioada istorică, pe 
fațeta opusă — culoarea sau denumirea temei, informația căreia va trebui generalizată.

 
Model:

 Jucăriile de brad

Explicaţi elevilor că obiectivul lor este analiza materialelor din unitate în conformi-
tate cu întrebările propuse și sarcinile formulate în ea. Anunțați elevii că fiecare grupă 
studiază perioade diferite și că în fiecare grupă este câte „un expert” pentru fiecare 
temă: „sărbătoarea”, „bradul”, „jucăriile de brad”, „Moș Crăciun”.

Pe parcursul activității este important să-i anunțăm pe elevi că, după studierea ma-
terialelor din unitate, ei vor fi experți în alte grupe. Profesorul poate numi singur sau 
poate să le ofere elevilor să decidă de sine stătător cine va fi expert într-o anumită temă, 
fapt ce va permite o mai bună selectare a materialului necesar.

Deoarece sunt patru teme, numărul de elevi în grupe la fel trebuie să fie par — 4. 
Pentru a echilibra volumul materialului la tema „sărbătoare” pot fi invitați 2 elevi în 
calitate de experți la această temă. În așa caz, numărul participanților din grupa „de 
acasă” poate fi de 5.

În timpul studierii materialelor din unități, apropiați-vă de fiecare grupă și ajutați-i 
pe elevi în analiza unor surse. Atrageți atenția asupra faptului că noțiunea de „brad” 
este folosită cu două sensuri: ca pom de Crăciun sau An Nou, ca atribut de sărbătoare și 
ca denumirea unei sărbători speciale cu instalarea unui pom conifer acasă sau în locuri 
publice.

Aveți în vedere că materialele unității 2 sunt foarte complicate, mai ales în cazul 
dacă elevii n-au studiat perioada 1917–1930 la orele de istorie.

Stimulați nu doar citirea surselor textuale și studierea celor vizuale, dar și discutarea 
în grup a răspunsurilor la întrebările din fiecare unitate. 
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Pasul  4  Organizarea grupelor de „experți” și totalizarea informației din teme  
(20 min.)

Propuneți elevilor să treacă în grupele de „experți” și să-și asculte colegii în ordinea 
cronologică. Scopul fiecărei grupe este să urmărească schimbarea atitudinii din partea 
statului și a societății față de sărbătorirea Crăciunului și Anului Nou, să determine ca-
uzele acestor schimbări și să le poată explica în baza exemplului bradului ca atribut al 
sărbătorilor de iarnă, a descrierii modului de sărbătorire, a jucăriilor de brad, a locului 
lui Moș Crăciun la sărbătoare.

Deoarece informația din multe surse se intersectează și elevii pot întâlni dificultăți 
în determinarea ce fragmente sau imagini anume trebuie selectate din setul de materiale 
primite pentru a le lua în grupele noi, profesorul trebuie să-i ajute pe elevi în selectarea 
surselor.

Sursele pentru grupe
Pentru grupa 1 de „experți” care vor discuta schimbările care au intervenit în săr-

bătoarea propriu-zisă, popularitatea acestei sărbători, interdicțiile, lucrurile permise 
etc. — nr. 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 44, 46.

Pentru grupa a 2-a de „experți” care va discuta despre modificările legate de schim-
barea atitudinii față de folosirea copacului conifer ca a unui atribut de sărbătoare —  
nr. 1, 2, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 37, 41, 42, 43, 44, 45.

Pentru grupa a 3-a de „experți” care va discuta despre istoria jucăriilor de brad —  
nr. 3, 6, 7, 12, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 34 35, 36, 45.

Pentru grupa a 4-a de „experți” care va discuta despre istoria Moșului Gerilă ca 
personaj al sărbătorilor de iarnă — nr. 9, 11, 16, 22, 23 26, 30, 31, 39, 40, 42, 43, 47. 

Rugați elevii ca în grupele noi de experți să discute întrebarea-cheie în baza unui 
exemplu din elementele sărbătorii, să selecteze argumentele pentru răspuns din diferite 
perioade cronologice. Propuneți fiecărei grupe foi mare de hârtie pe care elevii vor 
scrie cuvintele-cheie și vor plasa cele mai elocvente ilustrații pentru discursul în fața 
colegilor. 

Prezentarea activității grupelor de experți este mai bine să fie organizată în forma 
unei prezentări cu utilizarea materialelor din surse.

Pasul  5  (10 min.)

Rugați elevii să revină în grupele lor inițiale și să facă schimb de informații. Atrageți 
atenția elevilor că acum, în grupurile „de acasă”, ei dețin informații din toate patru pe-
rioade și despre toate atributele sărbătorii.
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Pasul  6  Propuneți elevilor să dea răspuns la întrebarea-cheie (15 min.)

Propuneți celorlalte grupe să completeze răspunsurile și, dacă elevii au suficientă 
experiență, să evalueze răspunsurile pe scala de la 1 la 4, conform criteriilor: plenitudi-
nea răspunsului, nivelul de argumentare, coerența.

Pasul  7  Organizarea discuției finale (5 min.)

Ce schimbări sociale au avut loc în secolele XIX–XX și cum ele s-au reflectat ele 
asupra sărbătoririi Crăciunului și a Anului Nou?

Una din variantele de lucru într-o clasă în care elevii nu au competențele necesare 
de analiză a surselor istorice și a lucrului în grup ar fi organizarea, după studierea ma-
terialelor conform etapei întâia și a doua de lucru în echipe, a unei discuții finale într-o 
variantă mai simplă:

— Rugați-i să numească una dintre cele mai interesante surse, din punctul lor de 
vedere, și să explice succint motivul alegerii.

— Întrebați elevii, ce au aflat ei nou și neașteptat în cadrul orei.
— Rugați-i să selecteze trei surse din tot modulul pe care ei le-ar include într-un 

manual de istorie propriu. 

Dacă dispuneți de timp, le puteți propune elevilor ca temă pentru extindere să studi-
eze în continuare subiectul, să formuleze întrebări și să realizeze un interviu cu părinții 
sau membrii mai în vârstă ai familiei la tema „Anul Nou și Crăciunul în istoria familiei 
noastre”.

Una dintre variantele de totalizare a activității poate fi realizarea unui ziar de perete, 
a site-ului școlii, a unei emisiuni pentru radioul școlar sau organizarea unei mini-ex-
poziții pentru fiecare etapă istorică sau temă, cu utilizarea informației suplimentare, în 
primul rând, vizuale.

Recomandări pentru analiza unor surse din unități

Sursa 2. Bradul de Crăciun din Palatul Anicikov. Tabloul pictorului A. Cernâșov. 
Explicați elevilor că Anicikov este denumirea unuia dintre palatele familiei împără-
tești din Rusia. Atrageți atenția la timpul creării tabloului și că el poate fi o confirmare 
oficială a sărbătorii. La această sărbătoare din palatul împărătesc sunt mai mulți brazi 
împodobiți, o măsuță plină de cadouri, multe slugi îmbrăcate de sărbătoare. 

Sursa 10. Despre schimbările din primii ani ai Puterii sovietice
Dacă elevii n-au studiat perioada Războiului civil din 1917–1920 și primii ani ai 

Puterii sovietice, atunci lor nu le sunt cunoscute numele lui Kolceak, Denikin, termenii 
de Antanta, chiabur, nepman ș.a., de aceea profesorul trebuie să explice succint sensul 
acestor cuvinte. La fel trebuie să atrageți atenția elevilor și să le explicați propoziția 
despre faptul că „ideea „schimbării” sărbătorilor, după părerea ideologilor sovietici, 
putea ajuta populația … să accepte ideologia sovietică”. 
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Soarta sărbătorilor de iarnă (Crăciunul și Anul Nou) în secolele XIX–XX

Sursa 13. Fragment din scrisoarea adresată revistei pentru copii „Prietenul 
copiilor”. 

Atrageți atenția, că scrisoarea trimisă la redacția unei reviste pentru copii este scrisă 
de o persoană matură și că pe atunci toate publicațiile din URSS erau cenzurate. De 
aceea, părerea personală este întru totul oficială, în caz contrar ea n-ar fi fost publicată. 
O atenție deosebită trebuie atrasă limbajului acestui text. Toate sursele din Unitatea 2 
sunt niște mostre de propagandă, iar pentru analiza lor este nevoie de mai mult timp. 
Acest lucru este posibil, dacă analiza se realizează pas cu pas, conform întrebărilor 
nr. 17–21. În timpul studierii sursei 16 atrageți atenția asupra tuturor inscripțiilor și 
tehnicilor artistice pe care le folosește pictorul. De exemplu, Moș Gerilă cu toporul de 
lângă brad are un nimb deasupra capului, care ne sugerează ceva identic cu chipul lui 
Dumnezeu și a sfinților din religia creștină. Discutați cum această imagine este legată 
de revistă. În timpul răspunsului la întrebarea 21, atrageți atenția că adresarea de pe de-
senul 15 este alcătuită din două părți — să nu cumpărăm brazi și să practicăm sporturile 
de iarnă.

Sursa 19. Fragment din scrisoarea adresată ziarului „Pravda” a candidatului în 
membrii Biroului politic al PCUS Pavel Postâșev „Haideți să împodobim un brad bun 
de Anul Nou pentru copii!” din 28 decembrie 1935. La analiza acestei surse atrageți 
atenția că ziarul „Pravda” era organul de presă oficial al PCUS, ceea ce înseamnă a în-
tregii URSS, și că o astfel de propunere din partea acestei persoane concrete nu putea 
fi spontană, improvizată. Deci, hotărârea conducerii sovietice de a reveni la versiunea 
veche a sărbătorii este prezentată ca o propunere venită de jos, ca o inițiativă a unui 
membru de rând al partidului. 

După cum scrie cercetătoarea E. Dușecikina „Acum este aproape imposibil să ne 
imaginăm acele sentimente (de bucurie, de nedumerire, de încordare, de confuzie) pe 
care trebuia să le trezească la cititori acest articol la sfârșitul anului 1935. Cu câteva 
zile până la sărbătoarea Anului nou ziarul principal al țării, organul CC al PC Unional 
al bolșevicilor nu doar că nu interzice, dar chiar și recomandă împodobirea bradului 
în grădinițele de copii. În limbajul acelui timp aceasta însemna o dispoziție, un ordin. 
Drept exemplu ne pot servi elementele stilistice din denumirea articolului și din înche-
ierea lui care este un îndemn spre acțiune „haideți” („haideți să organizăm…”) și câteva 
fraze care se repetă și care exprimă obligativitatea, necesitatea realizării acțiunii reco-
mandate: „trebuie de pus punct…”, „trebuie să organizăm…”, „trebuie să fie instalat 
pretutindeni…”, „trebuie să organizeze …”. 

La fel, trebuie de reamintit că hotărârea este luată la sfârșitul anului 1935, atunci 
când în URSS au apărut primele rezultate ale modernizării, s-a încheiat colectivizarea, 
a fost pus capăt oricărei forme de opoziție din partea țărănimii, în Ucraina s-a încheiat 
cea mai nemiloasă perioadă de foamete organizată de putere în anii 1932–1933, s-au 
încheiat arestările în masă a intelectualității, a luat sfârșit politica de înrădăcinare, a 
trecut primul val de teroare din anul 1934. 

În timpul studierii sursei 21 „Din instrucțiile Comisariatului Poporului pentru 
educație despre împodobirea bradului de Anul nou” (la fel ca și în cazul analizei 
surselor 24–28) trebuie de atras atenția la schimbarea simbolicii jucăriilor de brad și 
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că aceste simboluri ștergeau legătura dintre brad și sărbătorile de iarnă și transforma 
pomul de Anul Nou într-un simbol laic și foarte îndepărtat de ideea inițială a sărbătorii.

Atunci când veți lucra la sursele 29–30, atrageți atenția elevilor la simbolurile de pe 
cărțile poștale care în mod direct ne indică caracteristicile Anului Nou — bradul, Moș 
Crăciun, iarna. Trebuie să remarcăm că proiectilul din cartea poștală 29 este prezentat 
ca „un cadou” dușmanilor, iar Moș Gerilă din ilustrația 30 este reprezentat cu o armă.

La studierea materialelor din Unitatea 3, puteți să apelați la experiența elevilor și la 
tradițiile respectate în familiile lor. Totuși, trebuie să urmați logica prezentării și anali-
zei surselor din unitate.

Când se va analiza fotografia nr. 37, atrageți atenția la faptul că ea este realizată în-
tr-o încăpere de lucru, și anume într-o secție electrică a combinatului chimic. În această 
imagine apar niște simboluri care formează o suprapunere nostimă a unor simboluri: 
țevile de încălzire, căștile muncitorești, telefonul de urgență, portretul lui Engels în colț 
și bradul împodobit.

La analiza surselor 39–40, atrageți atenția la faptul că pe timpul URSS nu era eco-
nomie de piață, deci, toate întreprinderile de prestări servicii erau de stat și inițiativa 
de a acorda servicii prin Moși Gerilă aparținea statului. Spuneți-le că Moș Gerilă era 
invitat nu doar acasă, dar și la întreprinderi și instituții. 

Când veți analiza sursele 41–44, atrageți atenția la faptul că, deși acestea sunt 
așa-numite fotografii artistice, totuși, ele reflectă fenomenele descrise în texte: impor-
tanța sărbătorilor de iarnă, caracterul lor „copilăresc”, invitarea lui Moș Gerilă acasă. 
Atrageți atenția că pe fotografia 43 este familia unui felcer și a unei vânzătoare din sat, 
adică o familie de intelectuali de la țară care preia elemente din cultura orășenească, de 
exemplu, bradul împodobit. 

La studierea sursei 45, care include 2 cărți poștale cu texte de felicitare, atrageți 
atenția că textele nu sunt transmise într-un plic, ceea ce presupune că pot fi citite de 
oricare persoană străină. De asemenea, atrageți atenția că aceste cărți poștale sunt expe-
diate din diferite colțuri ale URSS, ce transformă felicitarea prin intermediul cărții poș-
tale într-o sursă specifică de comunicare. La fel, atrageți atenția la desenele de pe cărțile 
poștale 45–47. Dacă cartea poștală 45 nu are un caracter ideologic, apoi cartea poștală 
46 conține simboluri ale puterii sovietice (steagul roșu, turnul Spasskaia cu orologiul 
ca simbol al Kremlinului, turnul de radio și televiziune Ostankino din Moscova). Iar 
cartea poștală 47 — una din numeroasele cărți poștale din anii 1960–1980 — utilizează 
tematica cosmică cu niște conotații evidente de cucerire a cosmosului de către sovietici: 
pe rachetă se vede o stea roșie și un steguleț cu simbolurile stemei de stat — secera și 
ciocanul. De asemenea, trebuie subliniat faptul că aceste cărți poștale sunt surse istorice 
anume prin legătură lor cronologică concretă — apariția în peisajul orașului Moscova a 
turnului de radio și televiziune Ostankino și cucerirea cosmosului.



67

Dialogul timpurilor în denumirile  
străzilor şi pieţelor 

	X Cum	în	denumirile	străzilor	şi	a	pieţelor	se	reflectă		
atitudinea	puterii	faţă	de	trecut	şi	prezent?

Vârsta	elevilor	 14–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45	de	minute

	f 	Scopul	activităţii să analizeze atitudinea puterii față de trecut și prezent, reflectată 
în denumirile străzilor și a piețelor 

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Изменение названий улиц Тифлиса — Тбилиси в XIX и XX веках. — 
[Sursa electronică]. — Regim de acces: http://mytbilisi.narod.ru/history/tiflis/
streets_01.html.

2. Тифлисъ и его окрестности. Иллюстрированный карманный 
путеводитель. — Тифлис, 1913. — Regim de acces: http://meskhi.net/tiflis/.

3. Тбилиси: улицы, проспекты, площади. Энциклопедия. — Тбилиси, 2011 
(în limba georgiană).

4. Туристический путеводитель Luscinia. (раздел „Тбилиси. Город”). — 
[Sursa electronică]. — Regim de acces: http://luscinia.ru/georgia/tbilisi/.

5. Как выглядел „Майдан Незалежності” и какой вид у него будет 
в будущем. — [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://blog.vertaki.
com.ua/kak-vyglyadel-majdan-nezalezhnosti/.

6. Книжник Михаил. Ташкент, Сквер. — Письма о Ташкенте. 
Художественный исторический альманах. — Regim de acces:  
http://mytashkent.uz/2007/06/10/tashkent-skver/.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor studia cauzele schimbării monumentelor și denumirilor de 
străzi și de piețe.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor învăța să stabilească legăturile între conjunctura politică și 
schimbarea monumentelor, a denumirilor străzilor și a piețelor.

	f Unii	elevi Vor forma abilități de analiză și evaluare a epocii istorice în baza 
denumirilor străzilor, piețelor și a monumentelor instaurate.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Pregătirea tabelului pentru Sursa 2 (vezi sarcina motivațională)  
pe tablă sau pe coli de hârtie; 
markere.
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Evocare (3 min.)

Înainte de a începe studierea modulului, profesorul adresează elevilor întreba-
rea-cheie (Cum se reflectă în denumirile străzilor şi a pieţelor atitudinea puterii faţă de 
trecut şi prezent?). Apoi fixează pe tablă răspunsurile primite. După aceasta, profesorul 
poate prezenta elevilor o mini-prelegere, pregătită din timp, despre istoria schimbărilor 
denumirii pieței principale și a străzilor alăturate din orașul natal (în sat — din centrul 
raional), cât și despre evenimentele, care au dus la aceste schimbări. Atrageți atenția 
elevilor la prioritățile, formulate de putere, în alegerea denumirii.

Exercițiu motivațional (metoda asaltului de idei). (5 min.)

Se analizează referința istorică 1 și sursele 1 și 2. Elevii realizează exercițiul 1. 
Profesorul desenează pe tablă sau pe un poster sursa 2, adăugând a treia coloană, și scrie 
în ea răspunsurile corecte, atrăgând atenția elevilor la denumirile pieței. Profesorul îi 
poate ajuta pe elevi, în caz de necesitate, oferindu-le informația de mai jos despre cau-
zele schimbării denumirilor.

Data	schimbării	
denumirii Denumirea Cauza	schimbării	denumirii

Până la 1869 „Mlaștina caprei” 

Anii 1830 Piața Kreșceatik După denumirea străzii care se afla în imediata 
apropiere de piață.

1876
Piața Dumei

În anul 1876 lângă piață a fost construită clădirea 
Dumei orășenești. În anul 1913 în fața clădirii Dumei 
orășenești a fost ridicat monumentul lui Stolâpin.

1919 Piața Sovietică Instaurarea Puterii sovietice

1935 Piața Kalinin

În comemorarea a 60 de ani din ziua nașterii lui 
M.I.Kalinin (1875–1946), din 1935 piața începe 
să-i poarte numele. Kalinin, fost activist de stat și 
de partid, în anul 1935 — Președintele Comitetului 
Executiv Central al URSS.

1977 Piața Revoluției din 
Octombrie

În cinstea aniversării a 60 de ani a Revoluției din 
Octombrie. În același an, în piață a fost ridicat un 
monument consacrat Revoluției din Octombrie cu 
statuia lui V. Lenin și un ansamblu de havuzuri.

1991 Piața Independenței Proclamarea independenței Ucrainei.

2004
Euro Maidan 

(denumire din rețelele 
de socializare și SIM) 

Centrul Revoluției Portocalii, în care au învins 
forțele proeuropene, care luptau pentru integrarea 
europeană. 
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Informație suplimentară

În 2001 a fost realizată o reconstrucție capitală a pieței din Kiev: au apărut multe 
monumente noi, sculpturi și havuzuri. În centrul pieței a fost instalată o coloană înaltă 
de culoare albă, încoronată cu statuia unei fete (Protectoarea) cu o ramură de călin în 
mână, care simbolizează independența Ucrainei. 

În noiembrie 2013, în rezultatul deciziei guvernului ucrainean de a stopa procesul 
de semnare a Tratatului de asociere la Uniunea Europeană, în țară s-a agravat criza so-
cial-politică. Această decizie a provocat acțiuni de protest de masă în centrul Kievului, 
la fel ca și în alte orașe ale Ucrainei. Prin analogie cu Revoluția portocalie, în 2004 piața 
a fost numită în rețelele de socializare și SIM „Euro Maidan”.

Pasul  1  (12 min.)

Profesorul îi roagă pe elevi să ia cunoștință de sursele 3–5, după care să completeze 
tabelul corespunzător. Folosind datele din tabel, referințele istorice 1–2, elevii răspund 
la întrebările 2–5. Pentru aceasta, profesorul desenează pe tablă sau pe poster un tabel 
din trei coloane și le completează cu răspunsurile corecte. 

Atrageți atenția elevilor la referința istorică 2: cine au fost persoanele, în numele 
cărora, în diferite timpuri, a fost denumită piața principală și străzile din apropierea 
ei; prin ce au meritat gratitudinea puterii și în ce măsură putea corespunde aprecierea 
„meritelor” lor în fața patriei cu atitudinea față de ei a populației băștinașe. Când și în ce 
a coincis opinia puterii și a poporului? Când opiniile au fost diferite? Rugați-i pe elevi 
să evidențieze străzile, ale căror denumiri nu s-au schimbat și să explice cauza păstrării 
denumirilor.

Răspuns posibil la întrebarea 3: 
— în timpul țarismului, cuceritorii Caucazului erau considerați eroi, pe timpul pu-

terii sovietice — bolșevicii, care au contribuit la instaurarea regimului comunist; după 
obținerea independenței — eroii naționali.

Răspuns posibil la întrebarea 4:
— Aceștia au fost renumiți oameni de cultură, înalt apreciați în toate timpurile. 

Lucrările lor de artă sunt create în baza valorilor general umane care sunt nemuri-
toare. Se schimbă doar valorile legate de conjunctura politică.

Răspuns posibil la întrebarea 5:
— Evenimentele epocale, așa cum sunt schimbarea erei politice, a orânduirii de 

stat, a ideologiei, a sistemului de guvernare ș.a.m.d. în rezultatul unor revoluții, lovituri 
de stat, a unui război civil ș.a. În cazul dat, pierderea sau restaurarea independenței de 
stat, instaurarea puterii sovietice.

În continuare se va lucra la întrebările 6–7. Adresați o întrebare suplimentară: Putem 
vorbi despre o legitate întâlnită și în epocile precedente? 
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Pasul  2  Lucrul la Unitatea 2. Monumentele din străzi și piețe  
(15 min.)
În baza exemplelor din sursele 8–10 și a referinței istorice 4, profesorul discută cu 

elevii cum, în legătură cu schimbarea epocii istorice și a denumirii pieței principale din 
Tașkent, are loc și schimbarea monumentelor. Pregătiți-vă din timp pentru această acti-
vitate, consultând informația din Wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%
E2%E5%F0_%C0%EC%E8%F0%E0_%D2%E5%EC%F3%F0%E0, sau articolul lui 
Mihail Knijnik, „Ташкент, Сквер” http://mytashkent.uz/2007/06/10/tashkent-skver/.

Elevii lucrează în perechi la sursele 11–13 și referința istorică 5 și răspund la între-
bările 8–9. Poate fi adresată întrebarea: Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebește 
schimbarea monumentelor din piața principală din Tașkent și din Tbilisi? Pe tablă sau 
pe poster desenați două coloane: comun și deosebiri — și completați-le cu răspunsurile 
elevilor.

Răspunsuri posibile:
Comun — schimbarea monumentelor este legată de etapele istorice și schimbarea 

conjuncturii politice.
Deosebiri — în Tașkent: schimbarea are loc mai des; în Tbilisi în perioada indepen-

denței este ridicat un monument unui sfânt, iar în Tașkent — unei personalități istorice.

Discuție finală (8 min.)

La sfârșitul orei profesorul adresează întrebarea 10: 
De ce denumirile străzilor și piețelor pot deveni surse istorice?

Răspuns posibil: 
Denumirile ne dezvăluie ce evenimente istorice influențează asupra schimbării de-

numirilor străzilor și piețelor în diferite orașe, care sunt prioritățile puterii, ce conjunc-
tură politică există în țară etc.

Sarcină pentru extindere (2 min.)

Selectați informații pentru un ziar de perete despre istoria străzii/pieței principale 
din orașul dvs. 

La lecția următoare elevii vor prezenta și vor discuta materialele pregătite de ei. 
Profesorul va selecta cele mai interesante informații pentru o gazetă de perete cu tema-
tică specială sau pentru un stand „Istoria străzilor și piețelor din orașul nostru”.
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Cum „muierea” a devenit „tovarășă”… 
Imaginea femeii în perioada de după revoluție

	X În	ce	mod	schimbările	în	relațiile	sociale		
au	influențat	imaginea	femeii?

Vârsta	elevilor	 14–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să demonstreze, în baza textelor și a sculpturilor monumentale, 
influența propagandei de stat și a schimbărilor sociale asupra 
imaginii și rolului femeii în societate.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Монументальное искусство — словарная статья в художественной 
энциклопедии. — Regim de acces: http://dic.academic.ru/contents.nsf/
enc_pictures/.

2. Советское монументально искусство. — Интернет-журнал CODE 
RED. — Regim de acces: http://www.codered.ru/mag/art/public/862.

3. Толстой В. П. У истоков советского монументального искусства,  
1917–1923. — М.:Изобразительная культура, 1983.

4. Тягунов Ф.Ф. Искусство при социализме и коммунизме. —  
[Эл.ресурс]. — Regim de acces: Mexnap.info http://mexnap.info/articles.
php?article_id=759.

5. Biblioteca electronică a cărților despre sculptură. —  
Regim de acces: http://sculpture.artyx.ru/.

6. Пушкарева Н. Л. Гендерная система советской России и судьбы 
россиянок. — Эл. версия журнала „НЛО”, 2012, № 117. —  
Regim de acces: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii — vor explica conceptul „propagandă monumentală” în baza 
exemplelor de agitaţie prezente în monumentele din epoca 
sovietică;
— vor descrie fotografiile care confirmă schimbarea imaginii femeii 
sub influența dezvoltării societății.

	f Majoritatea		
elevilor

— vor analiza, în baza întrebărilor și a sarcinilor, sursele scrise și 
imaginile din modul;
— vor compara informația din documentele oficiale cu cea din 
literatura artistică și imaginile sculpturilor.

	f Unii	elevi — vor prezenta concluzii argumentate, prin exemplul 
monumentelor de sculptură orășenească, despre cauzele 
schimbării imaginii femeii în spațiul public. 

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

— un set de surse multiplicate pentru unitățile 1 și 2; 
— un set de imagini calitative pentru unitatea 3 sau imagini 
proiectate pe ecran, de mărimi suficiente pentru a fi analizate.
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Pasul  1  Evocare (5 min.)

Prezentați elevilor imaginile din sursele 1–2 (le puteți demonstra pe ecran sau pu-
teți repartiza imaginile în variantă multiplicată). Atrageți atenția elevilor la faptul că 
sculptura din lemn de lângă altarul lateral din biserica germană o reprezintă pe Sfânta 
Maria — simbolul maternității, pe pruncul Isus și pe Sfânta Ana — mama sfintei Maria 
și bunica lui Isus Hristos. Explicați, de asemenea, sensul cuvântului „pastoral” — de 
la cuvântul „păstor” — gen al literaturii, picturii, muzicii și artei plastice, care prezintă 
viața idilică pe fondalul naturii.

Discutați împreună, răspunzând la întrebările 1–2. În timpul răspunsurilor elevilor 
la întrebarea 1, scrieți pe tablă sau pe o foaie de hârtie cuvintele-cheie: maternitate, 
procreare (nașterea copiilor), familie, dragoste, cochetărie ș.a. În timpul discuției la 
întrebarea 2, atrageți atenția la îmbinarea de cuvinte „rolul femeii”. În caz dacă elevii 
întâmpină dificultăți, îi ajutați, prin întrebări suplimentare, să stabilească rolul femeii în 
familie, la serviciu, în conducerea țării, în cultură.

Anunțați tema lecției și întrebarea-cheie (o prezentaţi pe ecran sau o scrieți pe tablă).

Pasul  2  Lucrul la Unitatea 1 „Propaganda monumentală” (15–20 min.)

Elevii vor lucra în perechi, studiind textele din sursele 3–5. Rugați-i să citească 
textele și să determine genul lor (document oficial, mărturii ale participanților la eve-
nimente, noutate din ziar ș.a.) și să răspundă la întrebările 3–7. Atrageți atenția elevi-
lor la data când apare informația. Dacă elevii n-au studiat despre Revoluția din 1917 
din Rusia, rugați-i mai întâi să ia cunoștință de informația din Referinţe istorice, apoi 
să lectureze sursele din unitatea 1 sau puteți organiza o mini-prelegere. Acest lucru 
este necesar pentru a înțelege contextul în care au apărut documentele date și pentru 
a răspunde în cunoștință de cauză la întrebarea 5.

Vă convingeți că elevii înțeleg sensul noțiunilor utilizate în text, în primul rând, al 
cuvintelor „transformare/schimbare”, „rolul de gen”, „propagandă” și „propagandă 
monumentală”. Dacă e necesar, le recomandați elevilor să caute cuvântul „propa-
gandă” în dicționar. Explicați-le că „monumental” (din lat. monumentum, moneo — 
reamintesc) este ceea ce se referă la monumente, sinonimul cuvântului „măreț sau 
grandios”.

Realizați o discuție generală pe marginea răspunsurilor la întrebări, oferind pe 
rând cuvântul perechilor de elevi pentru a înțelege mai bine textele și a completa 
răspunsurile. Este posibilă scrierea cuvintelor-cheie, la care au atras atenția elevii, pe 
tablă sau pe un poster.

Adresați întrebările 8 și 9. Realizați o discuție cu toți elevii.
Ajutați-i pe elevi să ajungă la înțelegerea noțiunii de „propagandă monumentală”.
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Cum „muierea” a devenit „tovarășă”… Imaginea femeii în perioada de după revoluție

Pasul  3  Lucrul la Unitatea 2 „Muiere sau tovarășă?” (20–25 min.)

Explicați elevilor, că la această unitate ei vor lucra la subiectul „Rolul femeii în soci-
etate”. Reamintiți-le despre discuția din exercițiul de motivare despre rolul de mamă ca 
cel mai important rol al femeii pe parcursul epocilor istorice anterioare. Reamintiți-le 
noțiunea de „rolul de gen”.

Repartizați elevilor sursele din unitatea 2 împreună cu întrebările 10–14. Rugați-i să 
studieze în mod individual sursele, atrăgând atenția la genul textului și la întrebarea 14.

Propuneți elevilor să răspundă în scris la întrebarea 15, utilizând cuvintele-cheie și 
îmbinările de cuvinte. Rezultatul acestei activități poate fi următorul:

 f noul stăpân — Republica Sovietică muncitorească;
 f participante active și lideri ale evenimentelor istorice;
 f femeie — activistă, lucrător responsabil, „tovarășă”;
 f contradicții între viața personală și lucrul;
 f „femeia de tip nou” nu se gândește la bunăstarea personală;
 f pentru cauză își poate abandona copiii, poate considera familia o piedică în 

realizarea cauzei comune;
 f nu vrea să accepte sentimentele, se străduiește să nu să se deosebească prin 

nimic de bărbați.
Realizați o discuție frontală pe marginea rezultatelor activității. Propunerile elevilor 

pot fi scrise pe tablă, cu completarea și stocarea punctelor de vedere.
La sfârșitul discuției întrebați elevii, cum ei înțeleg denumirea unității care a fost 

preluată dintr-un articol despre femeia sovietică din anii 1920–1930. Ce a contribuit la 
apariția în viața femeii a rolului de tovarășă? 

Dacă vă permite timpul, discutați, pentru cine femeia a devenit tovarășă — pentru 
bărbați sau pentru femei? Ce factori au condiționat dorința femeii de a deveni „tova-
rășă” și de a folosi femeile pe „frontul de muncă”? Acest rol este caracteristic pentru 
perioada dată? Rugați-i să aducă exemple. Vi se pare întâmplător că în limba rusă cu-
vântul „tovarăș” este doar de genul masculin?

Pasul  3  Lucrul la Unitatea 3 „Imaginile timpului” (25–30 min.)

Formați grupuri de câte 4–5 elevi. Repartizați tuturor setul de imagini din unitatea 3. 
Rugați-i să joace loto — să selecteze fotografii pentru sursele din unitățile 1 și 2 (adică 
imaginile care pot ilustra conținutul unităților) (lucrul asupra sarcinii 16).

În timpul discuției în grupuri, rugați elevii să explice, imaginile căror sculpturi nu 
au fost folosite și de ce ele nu pot fi utilizate pentru ilustrarea unităților 1 și 2. Adresați 
întrebarea 17 și reveniți la sursele 1 și 2. Dacă e necesar, subliniați că „rolul primordial 
al femeii” este legat anume de acel rol social, pe care îl demonstrează sursele 1 și 2.

Dacă este posibilă multiplicarea imaginilor din unitatea 3, propuneți grupelor de 
elevi să creeze din fotografiile selectate, pe perete sau pe o masă separată, o expoziție 
sau un album imaginar și să-i dea o denumire (sarcina 18).

Discutați rezultatele obținute. Evaluați activitatea elevilor, luând în considerare gra-
dul de argumentare, logica și structurarea expunerii, exactitatea realizării sarcinii.
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Pasul  5  Discuția finală (10–15 min.)

Adresați întrebarea 19. Pentru a primi răspunsuri, utilizaţi metoda „microfonului”. 
Confruntați această întrebare cu întrebarea-cheie de la începutul modulului.

Sarcină de extindere

Ca sarcină de extindere le puteți propune elevilor să găsească sculpturi sau monu-
mente dedicate femeilor, care se află pe teritoriul localităților de baștină sau pe care le 
cunosc. Rugați elevii să găsească informația despre timpul, scopul și circumstanțele 
creării acestor monumente și cum aceste monumente și sculptura orășenească sunt le-
gate de atmosfera socială a timpului în care ele au fost create.
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Amintirile despre Stalin și monumentele

	X Cum	schimbările	din	societate	influențează	atitudinea		
oamenilor	față	de	trecut	și	față	de	monumentele		

care	îl	întruchipează?

Vârsta	elevilor	 16–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să analizeze subiectele legate de problemele trecutului istoric, de 
atitudinea față de trecut prin exemplul monumentelor ridicate lui 
Stalin în Georgia.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Записки скучного человека. Путешествия Жака Дюпакье по Советскому 
Союзу. 1964. Гори-Тбилиси. — http://humus.livejournal.com/3294341.html.

2. Памятник Сталину в Гори вызывает спор — http://www.amerikiskhma.
com/content/a-54-2009-12-01-voa13–93116549/524528.html.

3. Война памятников по-грузински. — http://www.stena.ee/blog/
vojna-pamyatnikov-po-gruzinski–80-zhitelej-za-pamyatniki-stalinu.

4. Лаша Бакрадзе. У нас намного больше симпатий к Сталину, чем 
в России. — http://www.openspace.ru/article/744.

5. Бека Чедия. Возрождение сталинизма в Грузии: политическая 
конъюнктура или воля нации? — http://eastbook.eu/ru/2013/08/topic-ru/
politics-ru/vozrozhdenie-stalinizma-v-gruzii-politicheskaia-konjunktura- 
ili-volia-nacii/.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii — vor descrie soarta monumentului lui Stalin din Gori;
— vor compara sursele istorice din diferite perioade.

	f Majoritatea		
elevilor

— vor analiza exemple de schimbare a atitudinii față de 
personalitatea lui Stalin în URSS în a doua jumătate a sec. al  
XX-lea — înc. sec. XXI și vor explica cauzele acestei schimbări;
— își vor exprima punctul de vedere despre soarta monumentului 
lui Stalin.

	f Unii	elevi — vor explica argumentat interdependența dintre schimbările 
sociale și schimbările atitudinii față de personalitatea lui Stalin;
— vor analiza sursele istorice din punct de vedere al obiectivității 
și al trăirilor emoționale. 

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Numărul necesar de copii a tuturor surselor, inclusiv  
a fotografiilor color; 
sala amenajată pentru lucrul în grupuri.
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Indicații generale

Unitatea dată este consacrată unui subiect complicat despre atitudinea față de tre-
cut prin exemplul monumentului ridicat în cinstea lui Stalin, născut în orașul georgian 
Gori. Chiar dacă lecțiile includ materiale consacrate Georgiei, în fiecare din țările, par-
ticipante la proiect, ca parte a spațiului post-sovietic, atitudinea față de monumentele 
lui Stalin și față de personalitatea lui este un indicator al eliberării de moștenirea tota-
litară a URSS. 

În sursele de informare în masă din fiecare țară există o bogată informație despre in-
stalarea/demontarea monumentelor lui Stalin, Lenin sau alți reprezentanți ai regimului 
comunist. Este posibilă continuarea studierii temei legate de memoria istorică și soarta 
monumentelor ridicate în cinstea lui Stalin și în baza materialelor din localitate. 

Este oportun ca rolul monumentelor pentru înțelegerea trecutului să fie studiat îm-
preună cu unitatea „Tăcerea expresivă: monumentul la răscrucea culturilor” care oferă 
răspuns la o întrebare-cheie asemănătoare: Despre ce schimbări din societate ne vor-
besc monumentele și cum ne comunică ele despre acest lucru?

Pasul  1  Evocare (5 min.)

Adresați întrebările: 
 f Ce înțelegeți prin „monument”? 
 f De ce și cui oamenii instalează monumente? 
 f Ce poate influența atitudinea oamenilor față de monumente? 

Numiți tema și întrebarea-cheie a lecției.

Varianta	1

Pasul  2  Studierea materialelor din unitatea 1 (25 min.)

Realizați o mini-prelegere în baza materialelor din Referința istorică și organizați o 
studiere individuală a surselor 1–5. Realizați o discuție pe marginea întrebărilor 1–7. 
O atenție deosebită atrageți întrebărilor 3–5, deoarece răspunsurile la aceste întrebări 
cer de la elevi o analiză a surselor din punct de vedere lingvistic (sunt multe cuvinte 
marcate stilistic, clișee, metafore propagandistice etc.). 

În cadrul discuției pe marginea întrebării a 4, despre faptul că în condițiile regimului 
stalinist, a cultului personalității, a unei propagande totale și în următorii 25 de ani oa-
menii s-au obișnuit cu acest stil de exprimare publică și puteau fi chiar sinceri. Pe lângă 
aceasta, la luări de cuvânt de acest gen aveau dreptul doar oameni verificați, buni pentru 
a crea o dispoziție necesară.
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Pasul  3  Studierea materialelor din unitățile 2, 3, 4 în grupuri (20 min.)

Formați grupuri mici prin orice metodă cunoscută de dvs. Trebuie să formați 4 sau 
8 grupuri pentru o distribuire egală a surselor. Repartizați în fiecare grupă surse și 
întrebări la ele.
Formulați scopul general: să studieze atitudinea față de monumentele lui Stalin și 
față de personalitatea lui în fiecare din perioadele istorice; să completeze tabelul de 
pe o foaie mare de hârtie, să pregătească o scurtă informație despre rezultatele acti-
vității în grup pentru ceilalți elevi. 
Grupul 1 — materialele din unitatea 2 (sursele 6–11).
Grupul 2 — materialele din unitatea 3 (sursele 12–16).
Grupul 3 — o parte din materialele unității 4 (sursele 17–22).
Grupul 4 — o parte din materialele unității 4 (sursele 23–30).

Model de tabel:

	Perioada	istorică
Cuvintele-cheie	—	indicatorul		

atitudinii	față	de	monumentele	lui	Stalin		
și	personalitatea	lui

Perioada stalinistă  
(până la începutul anilor 1950)

De exemplu; 
„soarele nostru — marele Stalin!” 

„soarele dătător de viață” 
„mare entuziasm”
„cadou prețios”

Perioada destalinizării. Anul 1956

Perioada epocii stagnării și perioada 
perestroika. Anii 1970–1980

Perioada independenței Georgiei până  
în anul 2010

Perioada independenței Georgiei după  
anul 2010 

Notă: În timpul lucrului, ajutați-i pe elevi în procesul studierii surselor istorice.

Pasul  4  Discuții finale (30 min.)

Atenționați-i pe elevi că după prezentările grupelor, fiecare elev va trebui să ocupe 
un loc pe scala opiniilor.

Oferiți-le grupurilor posibilitatea să povestească despre perioada studiată și despre 
atitudinea față de Stalin în această perioadă. Dați-le voie să prezinte exemple din surse 
și să se folosească de tabelul comun. Rugați-i să explice, de ce anume aceste cuvin-
te-cheie au fost folosite pentru completarea tabelului. 
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După ce clasa ia cunoștință de toate materialele prezentate de grupuri, le propuneți 
elevilor întrebarea finală: Cum sunt legate atitudinea față de monumentul lui Stalin și 
personalitatea lui de memoria trecutului?

Propuneți elevilor să ocupe un loc pe „scala opiniilor” 1, argumentându-și poziția

–100%   0  + 100%
Monumentul lui Stalin din Gori   Monumentul lui Stalin
trebuie instalat  nu trebuie reinstalat

Pasul  5  Reflecţie (10 min.)

Faceți bilanțul orei prin metoda enunțului neîncheiat:
 f Astăzi am aflat …
 f Datorită lecției de astăzi am înțeles că …
 f După studierea materialelor din unitate, eu voi putea explica colegilor că…

Varianta	2
Într-o clasă cu elevi care nu posedă într-o măsură suficientă abilități de lucru în 

grup și de analiză de sine stătătoare a surselor istorice, studierea materialelor din unități 
poate fi organizată în mod treptat, de la unitate la unitate în baza întrebărilor formulate, 
iar întrebarea finală poate fi discutată în cadrul unei activități frontale.

1 Vezi: compartimentul „Cum să activizăm lucrul elevilor”
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Tăcerea expresivă: monumentul  
la răscrucea culturilor

	X Despre	ce	schimbări	din	societate	ne	vorbesc	monumentele		
și	cum	ne	comunică	ele	despre	acest	lucru?1

Vârsta	elevilor	 14–19	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	
activităţii

Să demonstreze, în baza exemplelor monumentelor și sculpturilor 
orășenești, schimbările care au loc în societate, posibilitățile unui dialog 
dintre culturi, generații, grupuri sociale și versiuni ale memoriei istorice.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	
profesori

1. Surse vizuale [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://historiana.eu/people/.
2. Памятник в эпоху наследия // Чепайтене Р. Культурное наследие в глобальном 

мире. — Вильнюс: ЕГУ, 2010. — С. 40–53.
3. Відлуння віків: український пам’яткоохоронний інтернетресурс [Sursa 

electronică]. — Regim de acces: http://pamjatky.org.ua.
4. Города. Фотоальбомы [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://kakady.at.ua/

photo/goroda/6.
5. Интересные памятники мира. [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://

www.liveinternet.ru/tags.
6. Київ: Фотоальбом. / Вступ ст. В. Кузменка; Упоряд. А. Прибєга. — К.: 

Мистецтво, 2005.
7. Старий Київ. Фотоальбом. — К.: Видавець Ашот Арутюнян, Видавничий дім 

„Перископ”, 2005.
8. Фото разных городов [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://geografica.

net.ua/photo/kraevidi_ukrajini/misto_kijiv/19-2-0-0-2.
9. Соціологія міста: навчальний посібник / [Л. В. Малес, В. В. Середа, М. О. 

Соболевська, Ю. Г. Сорока та ін.]; за заг. ред. О. К. Міхеєвої. — Донецьк: 
ДонДУУ, 2010. — 464 c.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor lua cunoștință de etapele principale și schimbările de atitudine 
a societății față de monumente și față de acele valori pe care ele le 
transmit.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor identifica specificul problemelor actuale, legate de practica 
monumentalizării trecutului.

	f Unii	elevi Vor putea formula o imagine argumentată despre proiectele de 
imortalizare a memoriei.

	f Pregătirea	
profesorului	
pentru	lecție

— în cazul realizării orei în grupe, este de dorit ca sala să fie 
amenajată din timp. 
— dacă veţi folosi metoda Posterului, veţi avea nevoie de foi mari de 
hârtie şi markere (câte un set pentru fiecare echipă).

1  Se recomandă ca acest modul să fie propus elevilor după studierea temei celui de-al II-lea Război mondial (1939–
1945) şi a perioadei sovietice.
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Evocare (12 min.)

Propuneţi elevilor să ia cunoştinţă de informaţia din sursa 1 şi să răspundă la între-
bările 1 şi 2. Prin întrebări sugestive îi ajutaţi să înţeleagă următoarele lucruri:

În compoziţia sculpturii „Pasul secolului” sunt utilizate gesturi şi simboluri carac-
teristice pentru două ideologii (nazism şi comunism) — e vorba de salutul nazist (Heil 
Hitler!) şi salutul comuniştilor germani (Rot Front!). Pe lângă aceasta, monumentul 
ne aminteşte de svastică. Germania sec. al XX-lea, dezbinată de aceste două ideologii, 
„şi-a pierdut capul” şi, ca rezultat, a fost în realitate divizată. Urmările acestei divizări 
mai sunt resimţite, ocazional, până în prezent.

În cuvântul de deschidere profesorul va menționa că monumentele ne permit să 
aflăm foarte repede despre schimbările care au loc în societate, despre cultura, dispo-
ziția, stereotipurile poporului la o anumită etapă. Studiind atitudinea oamenilor față de 
monumente și sculptura orășenească, putem afla multe despre societate.

După aceasta anunțați tema lecției și întrebarea-cheie.

Pasul  1  (20 min.)

Divizați elevii în grupe sau perechi. Toate grupurile sau perechile la această și ce-
lelalte etape ale lecției vor lucra cu seturi identice de surse și întrebări din Unitatea 1. 
Obiectivul propus elevilor este, ca prin răspunsuri consecutive, să caracterizeze acele 
schimbări în imaginea exterioară și schimbările de sens ale monumentelor, pe care le 
vor observa. Le puteți propune elevilor să utilizeze în acest sens experiența acumulată 
în timpul lecturării informației despre monumentul „Pasul secolului”. 

Mai întâi, elevii răspund la întrebările 1–3. Atrageți atenția elevilor la mărimea mo-
numentului și locul de amplasare.

Apoi urmează întrebările 8–12. Dacă până atunci nu este studiată istoria celui de-al 
II-lea Războiul mondial, trebuie rezervat timp pentru comentarii scurte. Este necesar să 
reamintim ce este Holocaustul și despre ce represalii este vorba.

În continuare, elevii răspund la întrebările 13–16. Atrageți atenția lor la mărimea 
monumentului și locul de amplasare. În timpul discuțiilor de bilanț, elevii trebuie să 
stabilească legătura între etapele de dezvoltare a societății și schimbările în stilistica și 
ideologia monumentelor.

Pasul  2  (20 min.)

Elevii rămân în aceleași grupe sau perechi. Acum obiectivul lor constă ca, în baza 
întrebărilor și surselor vizuale, să caracterizeze formele posibile de interacțiune a so-
cietății și a monumentelor — de la transformări parțiale până la distrugerea completă 
(stabilirea unui monument nou pe piedestal vechi, introducerea unor elemente noi, de-
molarea monumentelor etc.)

Ca și în pasul 2, lucrul se realizează treptat.
Informație pentru profesor la sursele 8 și 9. Monumentul lui Stalin a fost inaugurat 

în anul 1950 pe un postament special construit pentru el, în 1962 a fost demontat, iar în 
1967 pe acest postament a fost ridicat monumentul „Armenia-mamă”.
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Tăcerea expresivă: monumentul la răscrucea culturilor

Informație pentru profesor la sursele 12 și 13. Monumentul lui F. Dzerjinski a fost 
aruncat de pe postament după eșecul tentativei loviturii de stat (puciului) din URSS din 
22 august 1991 de către persoanele adunate în piață. 

Monumentul lui V. I. Lenin a fost aruncat de pe postament la 8 decembrie 2013 în 
timpul acțiunilor de stradă de amploare împotriva conducerii țării.

Pasul  3  (15 min.)

Activitățile pot continua în mod obișnuit. Adresând întrebările, ajungeți la proble-
mele legate de ocrotirea monumentelor din localitatea dvs., luând în calcul două ten-
dințe direcționate opus — „conservarea orașului, ocrotirea monumentelor vechi — mo-
dernizarea orașului, formarea unei imagini moderne”.

Pentru o informație mai amplă despre monument, accesaţi sursa electronică:
http://www.prikol.ru/2011/01/08/yabloko-pamyatnik–5-foto/.

Pasul  4  Discuție finală (20 min.)

Discuția de bilanț se va realiza în baza cunoștințelor obținute despre versiunile po-
sibile de schimbare, transformare a monumentelor legate de schimbările în societate. 

Drept rezultat, poate fi propus un proiect argumentat al unui monument contempo-
ran, cu indicarea codurilor culturale și a valorilor, pe care acest monument trebuie să le 
transmită. Aceasta poate fi atât un element al lecției, cât și o temă pentru acasă.

Pasul  5  Formularea concluziilor finale de către profesor (3 min.)

   La etapa de evaluare a elevilor se va lua în considerare:

calitatea lucrului în grup, nivelul de argumentare a pozițiilor, abilitatea de comu-
nicare, de ascultare, de înțelegere și interpretare a poziției colegului, competența de 
analiză a textelor și a surselor vizuale.
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Imaginea, cuvântul și sunetul în propaganda  
prieteniei dintre popoarele URSS

	X Cum	imaginea,	poezia	și	muzica	erau	utilizate	în	propaganda		
„prieteniei	popoarelor”	în	URSS??

Vârsta	elevilor	 14–16	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii în baza surselor vizuale, a textelor literare și a cântecelor, 
să demonstreze rolul imaginilor, cuvintelor și a sunetelor ca 
instrumente a propagandei de stat.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. С. В. Лурье. „Дружба народов” в СССР: национальный проект 
или пример спонтанной межэтнической самоорганизации? Демоскоп 
weekly [Sursa electronică] — http://demoscope.ru/weekly/2011/0475/
analit02.php

2. Мифология и идеология СССР. Сахаровский центр [Sursa electronică] 
http://www.sakharov-center.ru/museum/expositions/mithology-ussr.html

3. http://sovmusic.ru/ (muzică sovietică)
4. http://gallerix.ru/storeroom/1973977528/ (postere)
5. http://www.my-ussr.ru/, http://retropost.ru/postcards/2673.html (postere, 

ilustraţii)

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii În baza surselor studiate, vor determina tehnicile principale de 
propagandă a „prieteniei popoarelor” în URSS.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor percepe mecanismele de utilizare de către putere a diferitor 
imagini vizuale, lingvistice și muzicale ca instrumente de 
influențare asupra conștiinței oamenilor de rând.

	f Unii	elevi Vor evalua eficiența și rezultatele propagandei „prieteniei 
popoarelor” în URSS (în baza materialelor lecției și a mini-
proiectelor din cadrul temei pentru acasă).

	f Sarcini	pentru	elevi Să studieze termenii „propagandă”, „ideologie”.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție	

Amenajarea sălii de clasă pentru lecții. Pentru crearea unui spațiu 
comod de activitate, aranjați 6 mese pentru lucrul în grupe. Pe 
fiecare masă plasați o foiță de o anumită culoare (trebuie să fie 
6 culori diferite după numărul de grupe de lucru). Dacă aveți 
posibilitate, la începutul și la sfârșitul lecției (în timpul prezentărilor 
și discuției finale) le propuneți elevilor să ia loc la o masă rotundă 
comună;



83

Imaginea, cuvântul și sunetul în propaganda prieteniei dintre popoarele URSS

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție	

• Pregătiți șase cartonașe de diferite culori pentru formarea 
a șase grupuri de lucru. Numărul cartonașelor trebuie să 
corespundă numărului participanților la lecție. Pe cartonașele 
de două culori (de exemplu, roșie și verde) în partea din spate 
scrieți „imagine vizuală”, iar pe cartonașele de alte culori (galbene 
și albastre) — „sunet”, pe cartonașele de alte două culori — 
„cuvântul” (aceste cartonașe vor fi folosite la începutul lecției);
• 6 foi mari de hârtie și marchere pentru fixarea răspunsurilor la 
întrebările formulate la surse;
• Materiale distributive pentru lucrul în grupuri (surse vizuale și 
documentare);
• Tehnica necesară pentru audierea cântecelor înregistrate.

Pregătirea lecţiei

Până la începutul lecției, trebuie să vă convingeți că elevii știu și înțeleg termenii 
propagandă, ideologie. Este binevenit să repetați cum s-a format URSS, câte republici 
unionale au fost etc. 

Evocare (10 min.)

Propuneți elevilor să-și aleagă unul dintre cartonașele colorate. După aceea, le spu-
neți să ocupe un loc la masa pe care este cartonașul de aceeași culoare. În așa mod se 
vor forma 6 grupe de lucru. Câte două grupe vor discuta una și aceeași sarcină la înce-
putul lecției, iar apoi fiecare grupă va avea sarcina sa.

Întrebări și sarcini pentru discuția inițială:
 f Gândiți-vă și răspundeți la întrebarea, cum percepeți dvs. informația (răspun-

suri: vizual, auditiv, pe alte căi);
 f Prin ce căi noi percepem informația? (Răspuns așteptat — prin imagini vizu-

ale, prin cuvânt (text) sau prin audierea sunetelor);

Rugați elevii din grupele formate să discute specificul unei dintre căile de percepere 
a informației (ele sunt scrise pe partea opusă a cartonașului — „imaginea vizuală”, „su-
net”, „cuvânt”) și să găsească 2–3 argumente, de ce anume această cale este eficientă. 
Propuneți elevilor să facă schimb de opinii și să evalueze gradul lor de argumentare. 
Informați-i că, conform studiilor psihologice, perceperea informației are loc în felul 
următor: 80% — vizual, 15% — auditiv, 5% prin alte căi.

Adresați înrebarea: cine și cu scop poate folosi aceste căi de percepere a informației?

Pasul  1  Cuvântul introductiv al profesorului (mini-prelegere) (3 min.)

Muzica, literatura și arta sunt cele mai răspândite tehnici de comunicare. Ele ne 
ajută să înțelegem și să percepem mai bine reprezentanții altor civilizații și culturi, în 
limbajul imaginilor și emoțiilor să facem schimb de lucruri valoroase și dragi nouă. Dar 
acestea ascund și cel mai mare pericol — imaginea, cuvântul și sunetul pot fi folosite ca 
instrumente de influență asupra oamenilor, ca instrumente de formare a opiniei publice. 
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CULTURA ȘI POLITICA

În legătură cu aceasta, studierea experienței sovietice de propagandă a „prieteniei po-
poarelor” prezintă interes din punct de vedere al înțelegerii rolului, posibilităților și 
consecințelor implicării puterii în lumea imaginilor și sunetelor întregii societăți.

Unitatea	1.	Conceptul	de	„prietenie	între	popoare”	în	ideologia	
sovietică

Pasul  2  Lucrul cu referința istorică și sursele 1–3 (10 min.)

După ce studiază referința istorică și sursele 1–3, elevii răspund la întrebările 5 și 6. 
Rugați o grupă să prezinte răspunsurile, celelalte grupe le pot completa. Atrageți atenția 
elevilor la faptul că în această unitate sunt incluse diferite texte cu un caracter oficial. 
Aceasta se referă nu doar la fragmentul din Constituția URSS, dar și la articolul lexi-
cografic din dicționarul de termeni din domeniul comunismului științific care era foarte 
serios cenzurat, la fel ca și articolul scris de către funcționarul de stat. De aceea, toate 
aceste texte au un limbaj corespunzător.

Unitatea	2.	Experiența	sovietică	de	propagare	a	„prieteniei	
popoarelor”	

Pasul  3  Lucrul în grupuri cu sursele 4–31 (25 min.)

Fiecare din aceste 6 grupe de lucru primesc un set de materiale și întrebările la ele:
Grupul 1. Placarde (sursele 4–7)
Grupul 2. Cărți poștale (sursele 8–11)
Grupul 3. Timbre poștale (sursele 12–15)
Grupul 4. Abțibilduri (sursele 16–21)
Grupul 5. Imnurile republicilor sovietice (sursele 22–27)
Grupul 6. Fragmente din cântece și poezii (sursele 28–31)

Scopul elevilor constă în studierea surselor, discutarea în grup a răspunsurilor po-
sibile la întrebări, fixarea răspunsurilor pe foile mari de hârtie. Rugați elevii să plaseze 
foile cu răspunsuri pe un perete al clasei. 

Dacă aveți posibilitate, ar fi bine să ascultați câteva cântece sovietice, de exemplu:
„Мой адрес Советский Союз” — https://www.youtube.com/

watch?v=3CeBtpC4eds;
„Родина моя” — https://www.youtube.com/watch?v=u74hVXHDGtk.

Pasul  4  Prezentarea rezultatelor activității (20 min.)

Scopul elevilor este prezentarea în fața celorlalți colegi a rezultatelor activității în 
grup prin expunerea orală a rezultatelor cu utilizarea informației fixate pe foile mari de 
hârtie în calitate de suport.
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Imaginea, cuvântul și sunetul în propaganda prieteniei dintre popoarele URSS

Pasul  5  Discutarea de către toată clasa a prezentărilor grupelor (8 min.)

Întrebări pentru discuția finală
 f În baza materialelor studiate, numiți imaginile și simbolurile care erau folosite 

pentru propaganda prieteniei între popoare în URSS? 
 f Ce imagini, simboluri și semne se repetă și de ce?
 f Ce simboluri apar ca elemente de coeziune a tuturor popoarelor din URSS? 
 f Cum credeți, în ce mod prezența imaginilor propagandei de stat a „prieteniei 

dintre popoare” în lucrurile obișnuite de utilizare zilnică influența conștiința oamenilor?
La încheierea prezentărilor, profesorul poate ajuta elevii la formularea concluziilor.

Pasul  6  Discuție finală (10 min.)

Cum credeți, de ce în calitate de instrumente de propagandă erau folosite imagini 
vizuale, puterea cuvântului scris, muzica? 

În ce constă specificul influenței lor asupra conștiinței omului? 
Ce rol au jucat muzica, arta și literatura în propaganda „prieteniei popoarelor” în 

URSS?

Evaluarea (poate fi realizată și în scris) (4 min.)

Autoevaluarea prin metoda frazelor neîncheiate:
La această lecție eu am aflat …
Cel mai interesant pentru mine a fost …
Pregătirea mea personală pentru lecție a constat în …
Ați avut unele dificultăți în realizarea sarcinilor?  
Dacă „da”, atunci care au fost ele …
Concluzia principală la care am ajuns în timpul activității a fost …
Răspunsul meu personal la întrebarea-cheie este …

Extindere
Realizaţi o mini-cercetare despre influența imaginilor și sunetelor asupra per-

cepției omului. 
Sarcină pentru elevi: vorbiți cu reprezentanții generației mai în vârstă din familia 

dvs. și întrebați-i ce imagini le apar în memorie atunci când aud îmbinarea „prietenia 
popoarelor”. Coincid oare aceste amintiri cu acele imagini care apar în sursele vizuale 
din lecție? 

Întrebați-i ce asocieri (pozitive, negative, neutre) apar la persoanele mai în vârstă 
atunci când ei își aduc aminte, aud sau văd sunete și imagini din trecutul sovietic. Fixați 
amintirile persoanelor intervievate.

Găsiți în sursele Internet trimiteri la cântece, filme, imagini, poezii pe care și le-au 
amintit intervievații. Vizualizați și ascultați aceste materiale. 

Comparați materialele lecției cu amintirile persoanelor intervievate și încercați să 
faceți o concluzie despre influența pe care o au imaginile propagandistice asupra con-
științei omului.



86    

Contactele internaționale ale tineretului sovietic

	X Ce	modalități	de	comunicare	internațională		
existau	la	tineretul	sovietic?

Vârsta	elevilor	 16–17	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să analizeze politica statului sovietic în baza diferitor forme de 
comunicare a tineretului. 

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Н. Козлова. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005.
2. А. А. Федулин, В. Э. Багдасарян, И. Б. Орлов, Й. Й. Шнайдген. 

Советское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930–1980-
е годы. М., 2008. — Regim de acces: www.hse.ru/pubs/share/direct/
document/64309189

3. Галина Орлова. Овладеть пространством: физическая география 
в советской школе (1930–1960-е гг.)// „Вопросы истории естествознания 
и техники”, 2004, №4. — Regim de acces: http://www.urokiistorii.ru/history/
soc/2010/15/istoriya-s-geografiei

4. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003. — Regim de 
acces: http://www.opentextnn.ru/history/familisarchives/tompson/?id=1798

5. Смыкалин А.С. Перлюстрация корреспонденции и почтовая военная 
цензура в России и СССР. — [Sursa electronică]. — Regim de acces: http://
isfic.info/perl/mails09.htm

6. Живая история. „Стройотряды” (2010). Документальный фильм. 
Производство: 5 канал (СПб).— Regim de acces: http://www.5-tv.ru/
video/502023/

7. Лето студенческое — 1968 г. (1968). Документальный фильм. — Regim 
de acces: https: //www.youtube.com/watch?v=N2q-mdxQWAI

8. Любовь и голуби. Фестиваль–57. (2007). Документальный фильм. ООО 
„АСС-АРТ”. — Regim de acces: http://www.ex.ua/6023281 или https://
www.youtube.com/watch?v=Jm9X0-mqDsc

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii • vor lua cunoștință de diferite forme de comunicare a tineretului 
din URSS;
• vor percepe atitudinea statului sovietic față de comunicarea 
tineretului în țară și cu străinii.

	f Majoritatea		
elevilor

• vor descrie metodele politicii „internaționaliste” ale statului și 
scopurile utilizării ei.

	f Unii	elevi • vor analiza rezultatele politicii statului sovietic în domeniul 
educației spiritului internaționalist și vor aprecia caracterul ei 
contradictoriu.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

• aranjarea mobilierului pentru activitatea în cinci grupuri; 
• pregătirea colilor de hârtie, a markerelor pentru fiecare grupă. 
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Contactele internaționale ale tineretului sovietic

Sugestii generale

La începutul lecției profesorul, dacă consideră că este necesar, poate prezenta o 
mini-prelegere, în baza informaţiei ce urmează:

Tineretul este o generație care trece prin faza maturizării, a formării personalității, 
acumulării de cunoștințe, de valori și norme sociale necesare pentru a deveni un mem-
bru deplin al societății.

Formarea personalității tinerilor are loc sub influența multor factori, cei mai im-
portanți dintre care sunt familia, școala, prietenii, mijloacele de informare în masă și, 
desigur, politica statului. Tineretul din totdeauna a ocupat un loc important în structura 
social-demografică și viața social-politică a societății sovietice. Conform datelor re-
censământului unional (1970), 50,8% din populația URSS îi constituiau tinerii cu vâr-
sta de până la 30 de ani, dintre care de la 15 până la 29 ani — 19,9 %. Statul îi acorda 
tineretului o atenție deosebită. 

Tineretul este un produs al istoriei și al anumitei culturi și, totodată, forța lor mo-
trice, un factor al schimbărilor. Comunicarea tinerilor formează imaginea unei socie-
tăți care va fi caracteristică pentru următoarele decenii, formând noi valori culturale 
și modalități de comunicare.

Scopul activităților din cadrul lecției constă în studierea politicii statului sovietic în 
domeniul comunicării tineretului și a formării contactelor internaționale, dar și ana-
liza influenței acestei politici în societatea post-sovietică contemporană.

Pasul  1  Profesorul divizează clasa în 5 echipe, care vor primi o sarcină separată  
(30 min.)

Atrageți atenția ca harta (sursa 1) să fie utilizată de toate echipele. La sfârșitul ac-
tivităţii în grupuri, elevii vor trebui să prezinte rezultatele obținute. În timpul lucrului, 
profesorul este atent la realizarea sarcinii, ajutându-i prin întrebări suplimentare. Aceste 
întrebări pot fi formulate și în timpul prezentării, dacă profesorul consideră acest lucru 
oportun.

Înainte de a începe lucrul, anunțați scopul (este mai bine ca el să fie multiplicat sau 
pus pe ecran): Studiați atent sursele și răspundeți la întrebări.

Pregătiți o prezentare orală (de 5 minute) a răspunsurilor la următoarele întrebări, 
însemnând sub formă de teze răspunsurile elevilor pe foi mari (folosiți posterele ca pe 
un conspect de sprijin în timpul prezentării):

1. În ce mod oamenii nimereau într-o situație anumită de comunicare (benevol/for-
țat, planificat/neplanificat, cine și cum îi selecta pe cei, care vor realiza comunicarea)?

2. Unde avea loc comunicarea?
3. Cine suporta cheltuielile și în ce constau ele?
4. Care erau scopurile comunicării (pentru participanți/pentru stat)? 
5. Care erau modalitățile de comunicare și gradul de libertate (de control și 

organizare)?
6. Care era atitudinea statului față de aceste contacte?
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CULTURA ȘI POLITICA

Grupul 1 lucrează cu sursele din Unitatea 1, punctul A. Detașamentele de con-
strucții și răspunde la întrebările formulate pentru această unitate.

Sugestii:
• Atrageți atenția elevilor la distanțele pe care le parcurgeau studenții pentru a 

ajunge la locul destinației și la transportul oferit pentru aceasta. Propuneți-le să cal-
culeze costul unei călătorii de acest fel pentru un student, iar apoi să presupună cât ar 
costa aceste deplasări ale studenților din detașamentele de construcții pe scară de stat. 

• Puteți adresa întrebări suplimentare, de exemplu:
— De ce la construcții nu era implicată populația băștinașă?
— Cum poate fi explicat faptul că detașamentul de construcții din Kazahstan 

(sursa 4) lucra în Rusia, iar detașamentele de construcții din Ucraina și Rusia — în 
Kazahstan?

• Răspunsul posibil la întrebarea 5:
Detașamentele de construcții erau o imensă armată de muncitori, o forță de muncă 

ieftină, folosită la cel mai greu lucru. În afară de aceasta, statul sovietic dezvolta la ti-
neri sentimentul de apartenență la un stat mare din punct de vedere teritorial (să simtă 
întinderile nemărginite ale patriei) și fizic („construim cu propriile mâini), astfel edu-
când o persoană de naționalitate „sovietică”.

Grupul 2 lucrează cu sursele din Unitatea 1, punctul B. Armata sovietică și răs-
punde la întrebările formulate pentru această unitate.

Grupul 3 lucrează cu sursele din Unitatea 2, punctul C. Festivalurile și comuni-
carea neformală cu străinii și răspunde la întrebările formulate pentru această unitate. 

Sugestii: 
• Pot fi adresate întrebări suplimentare pentru sursa 14:
— Ce are în vedere autorul, descriind festivalurile ca pe o „activitate strict 

reglementată”?
— Cum credeți, de ce Alexei Kozlov subliniază că simpla comunicare între oameni 

era „neorganizată și nesupusă controlului”? Cum acest fapt este legat de ideologia 
statului? Utilizând informația din alte surse ale unității, cum credeți, în ce măsură 
aceasta corespundea realității?

— De ce puterea încerca „să stabilească un control asupra contactelor” și de ce 
aceasta era un lucru „obișnuit” pentru cetățeanul sovietic?

• Pot fi adresate întrebări suplimentare la sursa 15:
— Cum credeți, de ce fetele erau tunse pe cap și de ce anume această modalitate de 

pedeapsă o foloseau reprezentanții statului?
— Ce simțeau fetele după această procedură?
— Cât timp „se răsplăteau” ele pentru comunicarea liberă cu străinii?
• Pot fi adresate întrebări suplimentare la sursa 16:
— Cine era acel necunoscut?
— De ce îi povestea Irinei detalii din viața ei?
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Contactele internaționale ale tineretului sovietic

— De ce i-a cerut Irinei să nu povestească nimănui?
— Despre ce posibile întâmplări vorbește autorul?
— De ce Irina a fost chemată la universitate seara?
— Cine și de ce i-a oferit un cabinet aparte persoanei, care nu era colaborator al 

universității?
Atrageți o atenție deosebită întrebării 15. Dacă elevii vor întâmpina greutăți, atra-

geți-le atenția asupra nivelului de control la care era supusă comunicarea, de asemenea 
și asupra faptului că Irina Slepeț comunica cu tineri dintr-o țară socialistă. În continu-
are, la prezentarea rezultatelor, această informație trebuie să fie coordonată cu răspun-
surile grupei 5 la întrebarea 19.

Grupul 4  lucrează cu sursele din Unitatea 2, punctul D. Turismul studențesc și 
răspunde la întrebările formulate pentru această unitate.

Atrageți o atenție deosebită la întrebarea 19. Analizaţi nivelul de control la care 
era supusă comunicarea și, de asemenea, la faptul, cum se deosebește poziția statului 
în cazul comunicării cu tinerii din țările capitaliste și cele socialiste. În continuare, la 
prezentarea rezultatelor, această informație trebuie corelată cu răspunsul grupului 4 la 
întrebarea 15. Pot fi analizate, de asemenea, schimbările care s-au produs în poziția 
statului la sfârșitul anilor 1950.

Grupul 5  lucrează cu sursele Unității 2, punctul E. Corespondența și răspunde la 
întrebările formulate pentru această unitate.

Sugestii:
• Lucrând cu sursa 20, este important să atragem atenția elevilor la cuvântul „pre-

tutindeni”. Ce presupune acest cuvânt? 
• Lucrând la sursa 23, trebuie să atrageți atenția la faptul că scrisoarea este scrisă 

în limba rusă practic fără greșeli. Puțin probabil, ca o elevă de 13 ani să cunoască atât 
de bine limba rusă. Cine ar fi putut s-o ajute și în ce anume consta ajutorul: doar în veri-
ficarea greșelilor sau și al conținutului? Nu mai puțin importante sunt temele, discutate 
în scrisoare, având în vedere că scrisoarea este alcătuită de o fetiță adolescentă. Dacă e 
necesar, prezentați un mic comentariu despre regimul din China la începutul anilor 60.

• Pot fi adresate întrebări suplimentare:
— Cum credeți, de unde luau copiii adresele pentru corespondență?
— Aveau ei într-adevăr o posibilitate reală de a coresponda cu semenii din toate 

țările, după cum anunța statul?
— De ce scrisorile din țările capitaliste niciodată nu ajungeau la destinatar?
— Despre ce ați scrie dvs. în scrisorile adresate prietenilor, dacă ați ști că ele vor 

fi verificate de cineva?

Atrageți atenția la datele din surse.
• Dacă dispuneți de timp, puteți organiza o discuție pe marginea întrebării:
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— Are dreptul statul să se implice în corespondența personală? Dacă da, atunci 
care trebuie să fie limitele acestei intervenții?

Pasul  3  Prezentarea rezultatelor (44 min.)

Fiecare grup prezintă rezultatele obținute. Timpul pentru prezentare — 5 min. Luând 
în considerare întrebările și comentariile posibile, puteți oferi grupului 7 min. Înainte de 
prezentare, anunțați sarcina pentru toți.

Pasul  4  Răspunsul la întrebare în baza prezentărilor (10 min.)

Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebește atitudinea statului față de diferite ti-
puri de contacte și relații reciproce?

Sugestii pentru concluzia generală posibilă:
Statul încuraja contactele internaționale din țară și supunea unui control aspru sau 

întrerupea definitiv contactele cu străinii, totodată, susținându-le în mod oficial. Se per-
mitea comunicarea cu semenii din țările socialiste și în mod categoric erau interzise 
contactele cu lumea capitalistă. 

Dacă dispuneți de timp, puteți organiza o discuție pe marginea întrebării:
— Cum poate fi explicată deschiderea unui număr enorm de site-uri și grupuri de 

socializare, prin care oamenii se caută unii pe alții peste ani de zile, își restabilesc le-
găturile pierdute și mențin comunicarea?

Pasul  5  Discuție finală (5 min.)

Elevilor li se propune să răspundă la întrebarea finală:
Putem oare afirma că statul atrăgea o mare atenție formării spiritului internațio-

nalist printre tineretul sovietic? După părerea dvs., acesta era un internaționalism real 
sau formal? Argumentați-vă părerea.

Sugestii:
La analiza scopurilor statului în raport cu comunicarea tineretului puteți atrage aten-

ția elevilor asupra faptului că scopurile puteau fi diferite — de manifestare (anunțate 
oficial) și reale.
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Sărbătoarea de 1 Mai: ieri şi azi 

	X Ce	ne	povestesc	tradiţiile	sovietice	de	sărbătorire		
a	zilei	de	1	Mai	despre	trecut?

Vârsta	elevilor	 14–17	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să demonstreze influența propagandei de stat în baza tradițiilor 
sovietice de sărbătorire a zilei de 1 Mai.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. М.Н. Пряхин. Приоритеты общества и официальная пропаганда. — 
http://rudn.monplezir.ru/prioritety.htm.

2. А.Д.Васильев. Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах 
СМИ. — М.:2013.

3. История и Культура. — [Sursa electronică] документальных 
фильмов об истории стран, идей и вещей — http://www.istorio.net/
prazdnik–1–maya–sem–dnej–istorii/.

4. Отдел науки вспоминает историю праздника 1 мая… — http://www.
gazeta.ru/science/2014/05/01_a_6014209.shtml.

5. „Первомайские открытки. Мир, труд, май!” — электронный ресурс ЖЖ, 
http://radimich–ru.livejournal.com/51480.html?thread=18200.

6. 1 мая. Плакаты со всего мира за последние 120 ani. http://www.istpravda.
com.ua/artefacts/2013/05/2/122506/#19.

7. Ярина Ясеневич.Первомай. Про парад 1 мая 1986 года (на укр.языке) 
http://www.istpravda.com.ua/columns/2013/05/1/122468/.

8. Первомай в Киеве. Наша столица — „колыбельная революции”. (на укр.
языке) http://www.istpravda.com.ua/columns/2012/04/30/37384/.

9. Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: 2001.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii - vor afla despre particularitățile sărbătoririi zilei de 1 Mai în a 
doua jumătate a sec. al XX-lea în URSS;
-  vor putea explica cauzele popularității sărbătorii printre oamenii 
sovietici.

	f Majoritatea		
elevilor

- vor putea compara atitudinea față de ziua de 1 Mai în trecut și 
în prezent, în baza unor exemple concrete;
- vor învăța să analizeze cărțile poștale sovietice ca pe o sursă 
istorică.

	f Unii	elevi - vor putea analiza exemplele de propagandă de stat și vor putea 
explica influența lor asupra societății sovietice;
- vor putea aduce exemple de valori sovietice, răspândite de 
această propagandă;
- vor învăța să facă deosebire între limbajul documentelor oficiale 
și amintirilor personale. 

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Materiale suficiente pentru distribuire, imagini color multiplicate, 
posibilitatea de a demonstra pe ecran sursele vizuale, sală de 
clasă amenajată pentru lucrul în grupuri.
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Sugestii generale

Materialele acestei unități oferă posibilitatea de a explica unele valori sovietice și 
influența propagandei asupra culturii societății URSS. Studierea informației expuse în 
unitate va fi mai eficientă cu acei elevi, care cunosc istoria apariției statului sovietic și 
cunosc noțiunile de „comunism”, „bolșevici”, „dictatura muncitorilor și țăranilor”. Dar 
scopul lecției poate fi atins și cu elevii mai mici, prin studierea perseverentă și atentă a 
surselor în baza întrebărilor și sarcinilor propuse.

Modulul este consacrat sărbătorii de 1 Mai, care în majoritatea statelor din regiune, 
oficial, este o zi nelucrătoare. Materialele temei sunt grupate în patru unități, în care 
sunt dezvăluite diferite laturi ale acestei sărbători. Sursele Unității 1 fac posibile perce-
perea elementelor oficiale de propagandă ale zilei de 1 Mai în URSS, valorile societății 
sovietice. În baza materialelor din această unitate, profesorul poate dezvolta abilitățile 
de analiză a documentelor oficiale, de identificare a faptelor, a evaluărilor și a punctelor 
de vedere.

Unitatea 2 oferă posibilitatea de a vedea cauzele popularității acestei sărbători prin-
tre oamenii mai în vârstă, a arăta transformarea sărbătorii de stat într-una personală sau 
de familie, a găsi momente comune în memoria istorică a țărilor post-sovietice, parti-
cipante la proiect. 

Unitatea 3, deși mică, oferă posibilitatea de a folosi cartea poștală în calitate de 
sursă istorică și a prezenta fațeta estetică a propagandei oficiale. Imaginile și simbo-
lurile cărții poștale tematice sovietice oferă posibilitatea de a înțelege mai bine meca-
nismele de influență a propagandei prin diferite canale. Materialele acestei unități sunt 
legate de ideea principală a Unității 1, la fel ca și de acele imaginații și personaje care 
sunt dezvăluite în Unitatea 2. 

Pentru a da răspuns la întrebarea-cheie, ar fi suficient ca elevii să studieze materia-
lele din Unitățile 1, 2, 3, dar conținutul Unității 4 oferă posibilitatea ca ei să ia cunoș-
tință de atitudinea față de sărbătoarea de 1 Mai în zilele noastre, să vadă schimbările în 
organizarea acestei sărbători, mai cu seamă, odată cu venirea altor generații.

Evocare  (5 min.)

Adresați întrebările:
 f Ce înțelegeți prin cuvântul „sărbătoare”?
 f De ce oamenilor le plac sărbătorile? Ce face ca sărbătoarea să fie o zi deosebită?
 f Ce fel de sărbători sunt? Prin ce se deosebesc sărbătorile oficiale de cele per-

sonale, de familie?
După ce ascultați câteva răspunsuri, anunțați că tema lecției va fi istoria sărbătoririi 

unei zilei deosebite, care era una importantă pentru părinții lor, la fel ca și pentru buneii 
lor.
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Sărbătoarea de 1 Mai: ieri şi azi 

Pasul  1  (5 min.)

Prezentați pe ecran sau repartizați pentru lucrul în perechi fotografia color din sursa 
1. Nu dați denumirea fotografiei, adresați întrebarea 1. Discuția pe marginea acestor 
întrebări poate fi realizată prin metoda brainstorming-ului, de aceea selectați toate va-
riantele de răspuns. O atenție deosebită atrageți întrebării despre aceea, ce sentimente 
trezește această fotografie. Dacă elevii întâlnesc unele dificultăți în determinarea sem-
nificației culorii roșii sau a noțiunii cuvântului „demonstrație”, oferiți-le informația din 
referința istorică 1. Citiți denumirea fotografiei „Demonstrația de 1 Mai pe Piața Roșie 
din Moscova, anul 1984”.

Anunțați tema unității și întrebarea-cheie. Este bine ca ele să fie scrise pe tablă sau 
pe o foaie de hârtie mare.

Pasul  2  (20 min.)

În baza referinței istorice, realizați o mini-prelegere, atrăgând atenția asupra faptu-
lui că această informație este necesară pentru studierea materialelor din unitate. Rugați 
elevii să ia cunoștință de sursa 2. Atrageți atenția la explicația din dicționar a noțiunii 
de „articol de fond”, prezentat în subsolul paginii. Explicați că textul din sursa 2 este un 
fragment din pagina unei reviste. Analizați textul. Rugați-i pe elevi să sublinieze cuvin-
tele și îmbinările care au o încărcătură emotivă și conțin deschieri evaluative. Ascultați 
răspunsurile la întrebarea 3.

Pasul  3  (10 min.)

Împărțiți elevii în perechi sau grupuri mici și propuneți-le să citească întrebarea 4. 
Rugații să studieze sursa 3 și referința istorică 2. Apoi elevii vor alcătui o listă de va-
lori, care apar în Chemările către 1 Mai. Dacă apar dificultăți, ajutați-i pe elevi, în pe-
rechi sau în grupuri, să determine noțiunile „pace”, „stat sovietic”, morală comunistă” 
ș.a.m.d. 

Atrageți atenția elevilor la prioritățile în ierarhia rolurilor femeii: mai întâi patriotă 
și muncitoare, și doar apoi — mamă. Atrageți atenția elevilor la chemările care vizează 
munca și eficiența ei, la cauzele posibile de formulare a acestor chemări. Convingeți-vă 
că elevii înțeleg expresiile de genul „cauza măreață a lui Lenin”, „biruința comunismu-
lui”. Ascultați, selectiv, răspunsurile elevilor. 

Treceți la analiza surselor 4–8, conform întrebărilor 5–9. Răspunsurile pot fi as-
cultate pe rând, prin metoda completării. Reveniți la întrebările de la începutul lecției. 
Întrebați, ce caracter al sărbătorii este prezentat în materialele Unității 1. Realizați o 
discuție generală a întrebării 10.

Pasul  4  (25 min.)

Studierea materialelor din Unitatea 2 este rațional să fie realizată în grupuri mici 
cu o discuție ulterioară frontală. Propuneți fiecărei grupe câte 2 amintiri din sursele 
9–14. De exemplu: 9 și 10, 10 și 11, 11 și 12, 12 și 13, 13 și 14, 14 și 10 etc. Fiecare 
grup pregătește răspunsurile la întrebările 11–14. Dacă dispuneți de timp, iar elevii sunt 
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familiarizați cu metoda de lucru, activitatea poate fi realizată prin Diagrama Venn (vezi 
descrierea în compartimentul corespunzător).

Rugați-i pe reprezentanții grupelor să prezinte pe scurt răspunsurile. Faceți o listă 
comună a cuvintelor și îmbinărilor de cuvinte-cheie. Comparați realizarea sarcinii 14. 
În timpul discuției, o atenție deosebită atrageți întrebărilor 12 și 13, în care se vorbește 
despre dispoziția oamenilor și tradițiile de sărbătorire. Realizați un scurt bilanț al discu-
ției, răspunzând la întrebarea 15.

Pasul  5  (10–15 min.)

Lucrul la Unitatea 5 poate fi o moditate de trening pentru dezvoltarea abilităților 
de analiză a surselor vizuale, în cazul dat — a cărților poștale sovietice. Înainte de a 
începe lucrul la întrebările 16–17, organizați un mic instructaj, folosind recomandă-
rile pentru analiza panourilor și tablourilor artistice din compartimentul dat al cărții. 
Amintiți-le, că cartea poștală sovietică, la fel ca și timbrele poștale, au fost surse ofici-
ale de informare, de aceea pictorii trebuiau să utilizeze simbolurile și imaginile oficiale. 
Lista posibilă a simbolurilor și imaginilor generale poate include: copii, flori și copaci 
de primăvară, secera și ciocanul ca simbol al unității clasei muncitoare și țărănimii, 
Kremlinul ca simbol al Puterii sovietice, globul pământesc1, steagurile roșii, porumbeii 
ca simbol al păcii.

Mai mult timp oferiți pentru discuțiile pe marginea întrebărilor 18–19. Răspunsurile 
la aceste întrebări trebuie să demonstreze, în ce măsură elevii înțeleg fațeta atât perso-
nală, cât și cea ideologică, propagandistică a sărbătorii. Dacă dispuneți de timp, puteți 
ruga elevii să găsească în arhivele familiei ilustrate de 1 Mai și să compare perceperea 
acestor surse istorice până și după studierea unității.

Pasul  6  (20 min.)

Lucrul cu materialele Unității 4 trebuie să demonstreze schimbarea nu doar a săr-
bătorii însăși, cât și a perceperii acestui eveniment în dependență de situația politică și 
economică, vârstă etc.

Studierea unității poate fi realizată treptat, în conformitate cu întrebările 20–24 în 
cadrul unei discuții frontale, dar profesorul poate da sarcina ca sursele să fie studiate 
de sine stătător și să răspundă la întrebările 20–23. După aceea, trebuie să discutați pe 
marginea întrebării 24 cu toți elevii în cadrul unei discuții frontale.

Pasul  7  Discuție finală (5 min.)

Faceți bilanțul activității, ascultând aleatoriu răspunsurile la întrebarea-cheie. Poate 
fi utilizată, de asemenea, metoda enunțului neterminat: 

— „La această lecție cel mai interesant/neașteptat pentru mine a fost …”, 
— „La această lecție am înțeles că …”.

1 Le puteți aminti elevilor că imaginea globului pământesc este o parte componentă a stemei URSS și un simbol 
internațional al ideologiei comuniste.
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Unitate prin diversitate

	X Ce	factori	contribuie	ca	societatea	să	devină	mai		
unită	şi	mai	diversă?

Vârsta	elevilor	 13–16	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să analizeze conceptele de „națiune” şi „societate multiculturală” 
pentru a desemna rolul identității culturale într-o societate 
modernă globalizată și distincția de identificare etnică și civilă.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Nantoi O., Iovu A., Boţan I. şi alţii. Integrarea grupurilor etnice şi 
consolidarea societăţii civile în R. Moldova, Chişinău, 2012. 

2. Popov M, Aculova A. Dialogul intercultural ca factor a dezvoltării spaţiului 
uman european — Regim de acces: www.popov-akulova,mej.dialog.ru 

3. Radu Carp, Mariana Neculae, Dialog intercultural şi interlingvistic, 
Bucureşti, 2007. 

4. Constantin Cucoş, Educaţie. Aspecte culturale şi interculturale. Iaşi, Polirom, 
2000.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor analiza semnificația conceptelor „națiune”, „societate 
multiculturală” şi „identitate culturală”, având la bază identitatea 
civică.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor analiza exemple de diversitate în societatea modernă și 
atitudinea statului faţă de această diversitate (în baza statelor 
Parteneriatului Estic).

	f Unii	elevi Vor explica diferența dintre conceptele de „națiune” și „grup etnic”, 
„identitate culturală” și „diversitatea culturală” pentru a descrie 
relația dintre globalizare și angajamentul diversității culturale.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

— un număr necesar de copii printate ale tuturor surselor;
— pregătirea auditoriului pentru lucru în grup şi activităţi 
interactive. 
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Etapa de pregătire

Materiale din acest modul pot fi un supliment pentru studiul conceptelor de identi-
tate, cetățenie, națiune. În țările post-sovietice, în ultimele decenii ale secolului XX și 
în primii ani ai secolului XXI, problema identității naționale a fost însoțită de căutarea 
unui răspuns la întrebarea Care este diferenta dintre etnie și națiune? Se ştie că ideo-
logia sovietică a fost construită pe promovarea internaționalismului proletar, care avea 
ideea de a elimina identitatea etnică și culturală. De aceea prăbușirea Uniunii Sovietice 
și declararea independenței de stat în fostele republici sovietice au agravat problemele 
etnice şi naţionale. 

Obiectivul imediat pentru toate țările post-sovietice, după destrămarea URSS, a 
fost construcția unei societăţi consolidate din punct de vedere politic, care să fie unită 
de ideea unei naţiuni civice, totodată, şi de conservarea diversității etnice și culturale. 
Modulul dat poate ajuta elevii să înțeleagă aspectele pozitive ale diversității culturale și 
importanța sprijinului său public. Se recomandă de a combina studiul acestui subiect cu 
alte module, unde se analizează conceptele, precum „identitatea în societatea multicul-
turală” și „valorile de bază din societate”.

Pasul  1  Evocare (5 min.)

Propuneţi elevilor să scrie pe tablă sau pe o coală mare de hârtie o listă de diverse 
roluri sociale, pe care le poate avea o persoană, de exemplu: elev, bărbat, moldovean, 
ucrainean, student, cetățean, pasionat de muzica rock, om, membru al clubului sportiv, 
rezident al orașului (satului), pasionat de dans popular, vorbitor de limbă română, cre-
dincios, femeie conducătoare a unei companii, angajat etc.

Cereţi elevilor să identifice acele roluri care le includ pe toate.

Pasul  2  Lucrul cu noţiunile (10 min.)

Propuneţi elevilor să analizeze sursele 1–3 și să răspundă la întrebările 1–3. Atrageţi 
atenţie la numărul de persoane în fotografia 1, de asemenea, la faptul că toate întrebările 
includ cuvântul „unitate”. În timpul formulărilor răspunsurilor la întrebarea 3, propu-
neţi elevilor să aducă exemple din viaţa cotiodiană în care au participat ei, să descrie 
astfel de articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii (drapele din mașini, genţi, suvenire 
etc.) cu simboluri patriotice.

Propuneţi să discute în perechi şi să analizeze sarcinile 4–5, după care ascultaţi câ-
teva răspunsuri. Dacă elevii întâmpină dificultăţi în înţelegerea conceptelor de „etnie” 
și „națiune”, explicaţi că, deşi ambele au o origine greacă şi latină unică, înțelegerea 
modernă a conceptului de „națiune” este asociată cu o uniune politică într-un stat cu 
persoane de origine, limbă, cultură și convingeri religioase diferite.

Discutați întrebările 6–8.
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Unitate prin diversitate

Pasul  3  (15 min.)

Propuneţi elevilor să analizeze sursele 9–12 şi să răspiundă la întrebările 9–11. 
Cereți-le să discute în perechi şi să explice conceptele de „identitate”, „unitatea națiu-
nii”, „minorități naționale”, „consolidare”. Aveți posibilitatea să organizaţi o discuție 
asupra acestor concepte folosind metoda „Bingo”, atunci când elevii, la alegere, scot 
din plicuri fişe cu cuvinte înregistrate separat.

Analizând întrebarea 12, atrageţi atenţia asupra faptului, că diversitatea culturală 
nu este doar o cultură etnică, care deseori se manifestă în folclor și „dispare” în lumea 
globalizată de azi. Amintiţi-le elevilor despre consecinţele migrației în lumea contem-
porană și rolul comunicării moderne în răspândirea stilurilor de viață și a preferințelor 
culturale. Prezentaţi exemple de diferite subculturi ale tinerilor după vârstă, după pro-
filul sportiv, grupuri muzicale, reprezentanții cărora pot fi de aceeaşi sau de diferite na-
ționalități. Dacă nivelul de pregătire a copiilor este înalt, se poate analiza problema 13. 
În clasele cu un nivel mai slab această problemă poate fi analizată la sfârșitul activităţii 
şi combinată cu întrebarea 17.

Pasul  4  (15 min.)

Întrebările 14–18 sunt mai complexe și pot fi analizate, dacă elevii au deprinderi şi 
înţeleg contextul istoriei secolului XX. Propuneţi elevilor să analizeze individual sur-
sele 14–16. Acordaţi atenţie explicării termenilor din subsol cu referire la surse.

Alternativ, puteți crea mai multe grupuri mici și organiza dezbateri asupra conţi-
nutului surselor 14–18. Propuneţi reprezentanților grupurilor, pe tablă sau pe o coală 
mare de hârtie, să completeze propozițiile din sarcina17. Organizaţi o discuţie dirijată 
şi rugaţi elevii să-şi argumenteze opinia.

Discuție finală (5 min.)

Folosind metoda „Microfonului”1, organizaţi o discuţie asupra întrebării-cheie: Ce 
factori contribuie la unitatea și diversitatea unei societăți?

Dacă dispuneţi de timp, organizaţi o reflecţie asupra subiectului, utilizând metoda 
„Completaţi propoziţiile”: 

- Azi cel mai interesant moment a fost ... 
- Azi am discutat despre noţiunile ...
- Azi am aflat despre ...
- Consider lecţia de astăzi ...
- Concluzia mea este că ...

1 A se vedea compartimentul „Cum să organizăm interactiv activităţile?”
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Valorile fundamentale și schimbările din societate

	X Ce	sunt	valorile	și	cum	ele	influențează	societatea?

Vârsta	elevilor	 14–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să descrie sensul și rolul valorilor europene în societatea 
contemporană.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Site-ul oficial al Consiliului Europei. — Regim de acces: http://www.coe.int/
ru/.

2. Договор о Европейском Союзе. 07.02.1992 г., Статья 2, 3, 6. — 
Regim de acces în limba rusă: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/994_029, în limba engleză: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=URISERV:l33500.

3. Атлас европейских ценностей, учительские стратегии — [Sursa 
electronică] (în limba engleză) http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/.

4. Статья об европейских ценностях [Sursa electronică] https://ru.wikipedia.
org/.

5. Handbook on values for life in a democracy. Edited by Robert Stradling 
and Cristopher Rowe. — Council of Europe Publishing: 2009.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii • vor putea numi selectiv valorile europene și vor descrie sensul 
lor.

	f Majoritatea		
elevilor

• vor explica esența termenului „valoare” și vor analiza exemple 
de valori, prezentate în sursele istorice;
• vor putea deosebi valorile diferitor generații. 

	f Unii	elevi • vor explica argumentat cauzele tendinței de integrare 
europeană a Moldovei și a altor state din Europa de est;
• vor analiza critic sursele, luând în considerare autorii și timpul 
când au fost scrise. 

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Coli mari de hârtie pe care sunt scrise cele 30 de valori din 
exercițiul de la începutul lecției;
Un număr suficient de material multiplicat pentru analiza surselor 
din unități, inclusiv sursele vizuale;
Pregătirea încăperii pentru lecție, luând în calcul organizarea 
activităților interactive.

Sugestii generale
Materialele din modulul dat trebuie să ajute elevii să înțeleagă noțiunile-cheie care 

sunt utilizate în descrierea societății contemporane, de exemplu: democrație, supre-
mația legii, compromisul, drepturile omului. Dacă elevii n-au studiat temele acestea 
la orele de drept sau de educație civică, le puteți propune câtorva elevi ca sarcini de 
extindere să pregătească articole lexicografice pentru aceste noțiuni și să le utilizeze în 
timpul discuțiilor finale despre selectarea valorilor prioritare.
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Valorile fundamentale și schimbările din societate

În Unitatea 2 și într-o bună parte din Unitatea 3 sunt propuse surse, în care se co-
munică despre tendințele Moldovei de integrare europeană, dar surse cu informație de 
același gen pot fi găsite și despre celelalte țări-participante la proiect.

Pasul  1  (30 min.)
Realizați exercițiul, în care elevii trebuie să aleagă valorile prioritare, conform in-

dicațiilor date. Atrageți atenția la faptul că scopul acestui exercițiu nu constă în găsirea 
unui răspuns corect, dar este un moment de evocare la tema valorilor și a locului aces-
tora în viața omului și a societății.

 f În mod individual, din listă trebuie selectate 10 cele mai importante valori pentru 
fiecare elev și completată o listă personală. În continuare, se întocmește o listă din 10 
valori de către doi elevi, apoi de către patru elevi. Le propuneți elevilor să reducă lista 
până la cinci noțiuni, apoi toată clasa participă la întocmirea unei liste comune din 5 
valori. 

 f În timpul discuției atrageți atenția la următorul fapt: pentru cine este importantă 
o valoare sau alta — pentru om, pentru societate, pentru stat.

 f Ajutați elevii în timpul activităților în perechi sau în grupuri, explicându-le sen-
sul unor noțiuni, a noțiunilor care pot fi substituite reciproc, ca de exemplu: supremația 
legii — democrația; egalitatea — democrația și supremația legii; libertatea — și exem-
plele de libertăți numite — de circulație, libertatea cuvântului, a alegerii; stat puternic, 
lege și ordine care existau și în statele cu regim totalitar, dictatorial, iar compromisul 
stă la baza colaborării. 

 f În timpul discuțiilor inițiale și a celor finale, cereți de la elevi să argumenteze 
alegerea unei sau altei valori și s-o definească clar. Întrebați elevii, cu ce valoare ar fi 
vrut să completeze lista și de ce. 

 f Întrebați elevii, de ce valoare le-a fost cel mai greu să se dezică și pentru ce va-
loare le-a fost la fel de greu să opteze. De ce? 

 f Rugați-i să aducă, dacă e posibil, exemple scurte despre importanța valorilor 
selectate în viața omului. 

 f Rugați câțiva elevi, la alegere, să definească noțiunea de „valoare”. Nu comen-
tați răspunsurile primite. 

 f Lista cu valorile selectate de toată clasa în urma discuțiilor o lăsați la o parte 
până la discuția finală. 

Anunțați tema și întrebarea-cheie a lecției. Întrebarea-cheie (care va fi cea de la sfâr-
șitul lecției) este de dorit să fie scrisă pe tablă sau pe o foaie mare de hârtie.

Pasul  2  (15 min.)
Lucrați la întrebările 3–4 și cu sursele 1–4. Textele 1–4 sunt teoretizate, de aceea, 

dacă este necesar, ajutați elevii, propunându-le să sublinieze cuvintele-cheie. 
La sarcina 4 este mai bine să se lucreze în perechi. Rugați elevii să scrie acele 

definiții ale cuvântului „valoare” pe care ei pot să le formuleze la etapa dată a lecției. 
Explicați-le că pe parcursul lecției ei vor avea posibilitatea să completeze definiția și 
s-o discute cu colegii.
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CULTURA ȘI POLITICA

Pasul  3  (15 min.)
Organizați discuții frontale pe marginea întrebărilor 5–7 prin metoda completării 

răspunsurilor. Atrageți atenția elevilor la faptul că textele amintirilor 5 și 6 au fost în-
registrate după câteva decenii după ce evenimentele au avut loc, de aceea este inevita-
bil ca amintirile să fie completate cu scene și amintiri suplimentare. Elevilor, care nu 
cunosc suficient de bine metoda analizei critice a textului, le spuneți că în textele 5 și 
6 sunt sesizate urme ale propagandei sovietice, de exemplu: „a fi primul”, „patriotism 
major”. În sursa 5 se întâlnește îmbinarea de cuvinte „valoare majoră”. Întrebați ele-
vii cum ei înțeleg această îmbinare de cuvinte și dacă sensul cuvântului „valoare” din 
această sursă coincide cu sensul prezentat în Unitatea 1. 

Rugați elevii să realizeze sarcina 8 în scris, în perechi, apoi discutați succint pe mar-
ginea acelor definiții, pe care elevii le-au formulat anterior, și a completărilor parvenite 
pe parcursul studierii Unității 2.

Pasul  4  (12 min.)
În baza Referinței istorice, organizați o mini-prelegere. Pe tablă sau pe o foaie mare de 

hârtie puteți scrie Citatul din Convenția privind Uniunea Europeană: Uniunea se bazează 
pe valorile respectării demnității, libertății, democrației, egalității, a statului de drept și 
pe respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv drepturile minorităților.

În grupuri mici, discutați pe marginea întrebărilor 9–11. Ascultați răspunsurile fie-
cărui grup pe rând, conform întrebărilor (grupul întâi — întrebarea 9, al doilea — 10, al 
treilea — 11 și tot așa în continuare, dar deja cu sarcini suplimentare).

Pasul  5  (10 min.)
Propuneți elevilor să ia cunoștință de informația din sursele 13–16 și să răspundă 

la întrebările 12–15, în mod individual sau în perechi. Atrageți atenția elevilor la ideea 
 puzzle-urilor ca elemente complementare în Monumentul democrației realizat de 
sculptorul Herrick. Informați elevii că acest monument este instalat în fața clădirii ju-
decătoriei și reflectă, după părerea autorului, ideea dreptății prin democrație. Discutați 
întrebarea 15 împreună cu toată clasa.

Pasul  6  Discuție finală (7 min.)
Reveniți la lista cu cele 5 noțiuni care reflectă valorile, selectate de către elevi la 

începutul lecției. 
Întrebați elevii, dacă în societatea contemporană perceperea noțiunii de „valoare” 

s-a schimbat și ce ar fi vrut ei să schimbe în această listă. 
Reveniți la întrebarea-cheie.
Prin metoda enunțului incomplet, faceți bilanțul lecției: 
— „Astăzi cel mai interesant lucru pe care l-am aflat a fost …” 
— „Astăzi am aflat …”.

Ca sarcină pentru extindere puteți propune elevilor să pregătească o expoziție de 
postere, consacrate unor sau altor valori, de exemplu: justiția, democrația, prietenia, 
legea, cultura națională, solidaritatea, pacea, familia ș.a.m.d. Puteți propune ca expo-
ziția și prezentarea posterelor să fie organizată pentru elevii claselor mai mici în cadrul 
unei actvități generale, organizate în școală.
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Название модуля

VIAȚA		
COTIDIANĂ		
ȘI	FAMILIA

Сapitolul	 ІІІ
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Întrebări	-	cheie	la	capitolul	„Viața	cotidiană	și	familia”

 X Ce schimbări au intervenit în modul de viaţă al popoarelor din Caucazul  
de Sud în secolele XIX–XX?

 X Cum a influențat petrolul din Baku asupra vieții orășenești?

 X Ce nou a apărut în atitudinea față de femeie în Azerbaidjan la înc. sec.  
al XX-lea?

 X Cum obiectele vieții cotidiene din trecut reflectă interpătrunderea diferitor 
culturi?

 X În ce măsură și de ce se păstrează în zilele noastre cultura lipovenilor?

 X Cum și de ce s-au modificat căsătoriile între reprezentanții diferitor culturi în 
secolul XX–XXI?

 X În ce mod comerțul frontalier contribuie la stabilizarea situației din regiune?

 X Cum migrația forţei de muncă contemporană afectează societatea 
moldovenească?

 X În ce mod migraţia forței de muncă influenţează familia?

 X Ce posibilități oferă orașul contemporan unui dialog intercultural?
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Noi elemente în modul de viaţă tradiţional

	X Ce	schimbări	au	intervenit	în	modul	de	viaţă	al	popoarelor		
din	Caucazul	de	Sud	în	secolele	XIX–XX?	

Vârsta	elevilor	 14–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să demonstreze rolul interferențelor culturale şi a schimbărilor în 
modului de viaţă cotidian, în baza exemplelor de trai al popoarelor 
din Caucazul de Sud.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Чернова-Дёке Т.Н. Немецкие поселения на периферии Российской 
империи. Кавказ: взгляд сквозь столетие (1818–1917) (la 190 de ani de 
la întemeierea primelor colonialişti nemţeşti în Caucaz). — Regim de acces: 
http://www.rusdeutsch.ru/biblio/files/211_biblio.pdf

2. Гейдарова Э.А.. Иноязычная лексика в русском островном говоре 
Азербайджана. Вестник Томского государственного университета. 
2013. № 371. С.23–26. — Regim de acces: http://cyberleninka.ru/article/n/
inoyazychnaya-leksika-v-russkom-ostrovnom-govore-azerbaydzhana

3. Долженко И.В. Хозяйственный и общественный быт русских крестьян 
Восточной Армении (конец XIX — начало XX вв.) — Regim de acces: 
http://xn----7sbbsxcgldktifcc9o.xn--p1ai/sites/default/files/upload/glava1.pdf

4. Багиров Ф.Э. Переселенческая политика царизма в Азербайджане 
(1830–1914 гг.)./Ф.Э.Багиров — М: Маросейка, 2009. — 704 с.

5. Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е годы 
XIX в. — 1917 г.)./А.И. Клибанов — М: Наука, 1965. — 348 с.

6. Анчабадзе Ю.Д. Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX веке/ 
Ю.Д.Анчабадзе Н.Г.Волкова. М. Наука. 1990. — 273 с. — Regim de 
acces: http://booksee.org/book/723970

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor fi familiarizaţi cu modificările din viața de zi cu zi a popoarelor 
din Caucazul de Sud în secolele XIX–XX. 

	f Majoritatea		
elevilor

Vor descrie rolul interacțiunii culturale în schimbarea vieții 
cotidiene.

	f Unii	elevi Vor putea analiza impactul modificărilor din viaţa cotidiană asupra 
transformărilor din domeniile culturii.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

La etapa lucrului în grupuri va fi nevoie de foi, postere şi markere.
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VIAȚA COTIDIANĂ ȘI FAMILIA

Argument

În organizarea activităţii, pot fi utilizate 2 opțiuni. Elevii pot lucra individual sau 
în perechi, trecând succesiv de la o unitate la alta. Dar elevii pot fi organizați şi în gru-
puri, în acest caz, fiecare grup va avea sarcini separate. Dacă numărul de copii în clasă 
este mare, se recomandă ca la fiecare unitate să lucreze câte 2 grupuri. În acest caz, va 
decide profesorul sau prin tragerea la sorţi se va determina care grup din cele două va 
prezenta rezultatele primul, iar celălalt grup va adăuga sau va face comentarii. 

Pasul  1  (20 min.)

Repartizaţi elevii din clasă în grupuri. Fiecare grup primește materiale şi sarcini 
concrete, postere și markere.

 Profesorul explica problema: în timpul lucrului în grup, folosind sursele, precum şi 
sarcinile de la unitatea sa, elevii formulează un răspuns la întrebarea-cheie a modulului. 
Pe poster elevii întocmesc o listă a schimbărilor cu privire la subiectele discutate.

La Unitatea 1 — Schimbările în vestimentaţie și cultura de zi cu zi a popoarelor din 
Caucazul de Sud;

La Unitatea 2 — Modificări în alimentaţie și meniuri ale popoarelor din Caucazul 
de Sud;

La Unitatea 3 — Schimbarea tipului de locuințe și elementele de uz casnic ale po-
poarelor din Caucazul de Sud;

La Unitatea 4 — progresul tehnico-ştiinţific la sfârşitul secolului al XIX-lea şi înce-
putul secolului al XX-lea și cultura de consum a popoarelor din Caucazul de Sud.

Pentru prezentarea rezultatelor din fiecare grupă se vor da 3–4 minute și 1–2 minute 
pentru întrebări și completări.

Pasul  2  (25 min.)

Grupurile prezentă concluziile lor pentru a formula un răspuns comun la întreba-
rea finală a modulului. Se acordă o atenție sporită respectării managementului orga-
nizării grupurilor, cu scopul de a lăsa suficient timp pentru întrebări şi comentariile 
profesorului.

Comentarii pentru profesori

Unitatea 1. Atunci când se analizează sursa 1, atrageţi atenţie că pe poză sunt trei 
categorii de persoane: a) în haine europene; b) în haine tradiționale și 3) oamenii în 
haine cu elemente atât tradiționale, cât și europene.

În alcătuirea răspunsului la întrebarea 2, atenţionaţi elevii atât asupra modificărilor 
în vestimentaţie şi studierea limbii ruse (care este deja o cunoaştere a altei culturi), cât 
şi la faptul că persoanele de gen feminin aveau dreptul la educaţie (sursele 3–4), acestea 
accelerând radical procesul de pătrundere a elementelor culturii europene.

Atunci când se lucrează la întrebarea 3, puteți cere elevilor să mai răspundă și la 
întrebarea: Prin ce se deosebea exteriorul cartierelor noi de cel al cartierelor vechi ale 
oraşului Tbilisi? (planificarea regulată, o arhitectură în stil european al caselor etc.).



105

Noi elemente în modul de viaţă tradiţional

Unitatea 2. Vă rugăm să rețineți că apariția unor noi culturi a însemnat apariția şi a 
unor noi produse, în consecință, noi feluri de mâncare în meniuri.

Unitatea 3. În sursa foto 16 ambele case — sunt construcţii ale persoanelor care au 
imigrat din alte părţi. Vă rugăm să atrageţi atenția elevilor la faptul cum a apărut hotelul 
și publicitatea de pe el a unei companii ce produce mașini de cusut „Singer”.

Unitatea 4. Acordaţi o atenție specială subiectului despre creșterea productivității 
muncii în agricultură și, prin urmare, a schimbării nivelului de trai şi a creșterii mo-
bilității populației (sursa 17). Examinând sursa 18, pe lângă apariţia telefonului și a 
telegrafului, trebuie remarcat, de asemenea, aspectul învățământului secundar pentru 
femei, la general, şi a femeilor angajate prin recrutare.

Puteți să faceţi legătură cu tema despre emanciparea femeilor și problemele ridicate 
în modulul „Femeile din Azerbaidjan în familie și în societate în secolul al XX-lea” 
(paginile revistei „Molla Nasreddin”).
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Petrolul din Baku și cultura

	X Cum	a	influențat	petrolul	din	Baku		
asupra	vieții	orășenești?	

Vârsta	elevilor	 14–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45	sau	90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să demonstreze că o creștere vertiginoasă a economiei poate 
contribui la creșterea calității vieții populației și poate asigura baza 
materială pentru dezvoltarea culturii. 

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Алиева Ругия. Памяти Г.З. Тагиева, Каспий, 2008.
2. Исмаилов М. А. Промышленность Баку в начале XX века. — Баку, 1976
3. Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 

1828–1914 гг. // Новая имперская история постсоветского пространства / 
Под ред. И. Герасимова. — Казань: New Imperial History, 2004. — С. 322

4. Гаджиев Адиль-Гирей Сагадуллаевич. Миллионер Тагиев Гаджи 
Зейналабдин общественно-политические взгляды. — Махачкала, 2000 
год.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii • vor află despre influența extragerii petrolului asupra dezvoltării 
orașului Baku și a vieții locuitorilor lui;
• vor aprecia contribuția mecenaților de diferite naționalități în 
dezvoltarea culturii teritoriului Azerbaidjanului contemporan;
• vor analiza influența dezvoltării industriei petroliere în Baku 
nu doar asupra teritoriului Azerbaidjanului contemporan, dar și 
asupra unor regiuni ale Imperiului Rus. 

	f Majoritatea		
elevilor

• vor identifica cauzele modificărilor în componența populației, în 
aspectul și viața cotidiană a orașului Baku;
• vor analiza legătura dintre creșterea vertiginoasă a economiei și 
dezvoltarea culturii.

	f Unii	elevi • vor putea face o paralelă între dezvoltarea contemporană a 
economiei și dezvoltarea culturii.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

• pentru activitate în grup, pregătiți postere (tablă cu foi) (6) sau 
coli mari de hârtie și cariocă.
• la fixarea rezultatelor exercițiului motivațional pe postere, 
pregătiți încă o coală de hârtie.
• în cazul Variantei A, se propune în prealabil o temă pentru 
acasă. 



107

Petrolul din Baku și cultura

Exercițiu motivațional (5 min.)

Rugați elevii să răspundă la întrebarea: Ce legătură poate exista între petrol și cul-
tura cotidiană? Fixați răspunsurile pe tablă sau pe foi de hârtie și păstrați-le până la 
sfârșitul lecției, pentru a le compara cu răspunsurile la aceleași întrebări de la finele 
activității.

Ar fi bine să se lucreze în grup. Fiecare grup va lucra la o unitate. Dacă însă clasa 
este mare, este rezonabil ca la fiecare unitate să lucreze câte două grupuri. În acest caz, 
profesorul va stabili sau se va stabili prin tragere la sorți care grup din cele două va 
prezenta rezultatele primul și care trebuie să facă precizări sau observații.

Pasul  1  (10/25 min.)

Formați grupuri de elevi (ținând cont de numărul de elevi din clasă). Fiecare grup 
primește materiale pentru unitatea la care lucrează (de tot, sunt trei unități), foi de hârtie 
(fiecare grupă va primi câte două) și cariocă. 

Explicați sarcina: în procesul activității în grup, folosind materialele din unitatea la 
care lucrează și întrebările la sursă, elevii elaborează pe o foaie de hârtie lista rezulta-
telor pozitive și pe altă foaie lista consecințelor negative ale dezvoltării industriei de 
prelucrare a petrolului în Baku, dacă acestea există.

 
La Unitatea 1 — cauzele, dinamica și consecințele creșterii și modificării compo-

nenței etnice a populației orașului Baku. 
La Unitatea 2 — cauzele și consecințele modificării în structura orașului și în viața 

diferitor pături sociale ale populației orașului Baku.
La Unitatea 3 — modificările în viața culturală a orașului Baku și contribuția propri-

etarilor de întreprinderi petroliere mecenați în dezvoltarea culturii. 
Pentru prezentarea rezultatelor activității, fiecare echipă va avea 3–4 minute și 1–2 

minute pentru a răspunde la întrebări și completări.

Varianta A a lecției este preconizată pentru 45 de minute. 
În acest caz, pentru a economisi timpul, elevii, în prealabil, vor fi repartizați în trei 

grupuri și vor primi materialele unităților pentru a le studia acasă. În calitate de temă 
pentru acasă, elevii vor scrie în caiete lista rezultatelor pozitive și lista consecințelor 
negative ale dezvoltării industriei de prelucrare a petrolului în Baku. 

La lecție, în procesul activității în grup, elevii discută despre rezultatele activității 
de acasă și pregătesc foile pentru prezentare. 

Varianta B a lecției este preconizată pentru 90 de minute. 
Elevii citesc și discută materialele unității în clasă și pregătesc foile pentru prezentare.
 
Puteți să le adresați echipelor întrebări suplimentare:
1. Cum erau utilizate mijloacele obținute din petrolul explorat la Baku?
2. Ce cauze i-au determinat pe magnații proprietari de întreprinderi petroliere să 

întreprindă acțiuni filantropice?
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3. Din ce cauză proprietarii de întreprinderi petroliere discutau despre condițiile 
de trai ale muncitorilor și mijloacele de îmbunătățire a lor? Etc.

Pasul  2  (25 min.)

Echipele prezintă rezultatele activității lor. Țineți cont de respectarea timpului, în 
conformitate cu regulamentul, ca să rămână timp pentru întrebările care apar și comen-
tariile profesorului. Atunci când apar precizări și observații, se fac corectări pe foi.

În cazul Variantei B, poate fi oferit mai mult timp pentru prezentarea întrebărilor. 
Pe parcursul prezentării materialelor de către elevi, foile se fixează pe tablă sau pe 

perete (negative la negative, pozitive la pozitive), alcătuind tabelul comun „Rezultate 
pozitive și negative ale dezvoltării industriei petroliere în Baku”.

Pasul  3  (5–10 min.)

Discuție frontală în jurul întrebării-cheie în baza materialelor prezentărilor: Este 
petrolul din Baku o sursă de îmbogățire pentru oligarhi sau prezintă și un mijloc de a 
ajuta societatea?

Pasul  4  (5–7 min.)

După ce a fost prezentat răspunsul la întrebarea-cheie, deschideți foile care conțin 
informația despre legătură dintre petrol și cultură, care au fost elaborate în procesul 
realizării exercițiului motivațional, și fixați răspunsurile pe tablă.

Acum, cum ați răspunde la această întrebare?
Varianta A — această întrebare poate fi propusă în calitate de extindere pentru 

acasă și răspunsul la ea poate fi discutat la următoarea lecție (5–7 minute din următoa-
rea lecție). 

Varianta B — discuția are loc la aceeași lecție.

Pasul  5  (15 min.)

Analizați cum dezvoltarea economiei în prezent, în general, și valorificarea bogăți-
ilor naturale se reflectă asupra dezvoltării societății.

Poate fi pusă întrebarea: Dacă ați fi milionar, ce ați face pentru dezvoltarea culturii 
poporului Dumneavoastră?

Comentarii pentru profesor

Unitatea 1. În procesul activității la sursa 1 acordați atenție anilor în care s-a înre-
gistrat cea mai rapidă creștere a populației orașului Baku. Pentru a explica acest lucru, 
indicați sursa 2, care vă va ajuta să răspundeți la întrebarea 3.

Pentru a explica cauzele dezvoltării petroliere, folosiți informația din unitatea 1 și 
sursa 2. Menționați că în acest timp a avut loc revoluția economică. Atunci, aceasta 
a avut loc în Imperiul Rus și a cuprins Transcaucazia. Odată cu inventarea motoru-
lui cu aburi, în toată lumea, brusc, a crescut necesitatea de petrol. Este important să 
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menționăm că în zona orașului Baku, la începutul secolului XX, se extrăgea aproxima-
tiv jumătate din petrolul extras în toată lumea. În procesul lucrului la sursa 3, atențio-
nați elevii asupra modificării componenței rubricii „alte” popoare și coraportul lor cu 
populația locală. În cazul răspunsului la întrebarea 4, observați creșterea populației în 
contul emigranților. „Alții”, acum, în loc 9%, constituie mai mult de 67%. Ajutați elevii 
să identifice în prima diagramă populația vorbitoare de limbi turcice și cea de limbi 
iraniene și în a doua diagramă — tătarii din Kazan, perșii și tătarii din Transcaucazia. 
Întrebați: Oare toți cei indicați în a doua diagramă sunt locuitori băștinași?

În cazul răspunsului la întrebarea 7, atenționați-i pe elevi că sectoarele vechi ale 
orașului Baku au fost populate de locuitori băștinași, sectoarele din nordul orașului și 
centrul industrial prezintă rezultatul primului val de migrație, al doilea val și venirea 
capitalului străin determină apariția sectoarelor cu populație mixtă. 

Potențiale răspunsuri:
Aspectele pozitive ale boom-ului petrolier: creșterea numărului populației; carac-

terul multinațional al populației; afluența capitalului străin; dezvoltarea industriei de 
prelucrare a petrolului și a economiei în general. 

Aspectele negative ale boom-ului petrolier: petrolul din Baku, în mare parte, a ajuns 
în mâinile străinilor.

Unitatea 2. În procesul lucrului la întrebarea 8, elevii pot fi întrebați: Cum se deose-
besc din exterior în proiectul orașului Baku cartierele orașului vechi de cele noi (sursa 
6) (proiectare riguroasă, străzi drepte)?

Observați că apariția vaselor noi europene, a condițiilor moderne de viață și a unui 
nou stil de viață, a transportului ș.a.m.d. au contribuit la europenizarea orașului Baku; 
că venitul obținut din petrol mergea nu numai în buzunarele proprietarilor de întreprin-
deri petroliere, dar și pentru bunăstarea vieții poporului: pentru dezvoltarea arhitecturii, 
a economiei, a culturii, a învățământului; pentru îmbunătățirea calității vieții muncito-
rilor (sursa 11) etc. 

Lucrând cu sursele 6–10, 12–13 (întrebarea 14), studiați elementele civilizației oc-
cidentale: proiectarea noilor orașe, străzi drepte (sursa 7), școli, spitale, biblioteci, par-
curi și grădini cu sculpturi (sursele 9, 10), un nou mijloc de transport — calea ferată, 
tramvaiul cu cai, omnibuzul, automobilul (sursele 8, 12; întrebarea 12), un nou stil de 
viața — baluri, distracții, concerte, focuri de artificii, pomul de Crăciun etc. Menționați 
că pentru plantarea plantelor în parcurile și grădinile din Baku nu existau condiții na-
turale prielnice (referinţa istorică din unitatea 2). Pentru aceasta era nevoie de condiții 
și mijloace speciale, iar proprietarii întreprinderilor petroliere bogați erau de acord să 
contribuie la ameliorarea stării de lucruri. 

Lucrând la sursa 13, atenționați elevii asupra oamenilor care purtau haine europene, 
asupra varietății, probabil de export, a mărfurilor industriale pe tejghelele magazinelor. 
Puteți pune întrebarea suplimentară: Cine sunt acești oameni? Prin ce se deosebește 
acest magazin de un magazin oriental sau de o piață orientală? Ce mărfuri pot fi văzute 
pe tejghea?

Potențiale răspunsuri:



110    

VIAȚA COTIDIANĂ ȘI FAMILIA

Aspectele pozitive ale boom-ului petrolier: dezvoltarea arhitecturii, a învățământu-
lui, a ocrotirii sănătății, a culturii, europenizarea vieții cotidiene. 

Aspectele negative ale boom-ului petrolier: numărul mare de muncitori, condiții 
grele de viață și de trai, probleme ecologice (sursa 11).

Unitatea 3. Lucrând la întrebarea 13, observați activitatea fructuoasă filantropică a 
unor slujbași străini din „Societatea Fraților Nobel”, că Societatea a deschis o școală în 
Orașul Negru, că tutoarea acestei școli, soția unuia dintre slujbași, a contribuit enorm la 
schimbarea în bine a vieții culturale a orașului Baku: a creat corul popular de amatori, 
se ocupa de alfabetizarea muncitorilor (faptul că la lecturile populare nu erau primiți 
„copiii mai mici de 10 ani și femeile cu copii sugari” mărturisește despre aceea că sco-
pul era să se ajungă la rezultate reale); a organizat primul spectacol popular gratuit, în 
care erau distribuiți meșteșugarii, lucrătorii și slujbașii de la întreprinderi; prin urmare, 
se străduia să aducă arta, cultura în popor.

Lucrând cu sursele 13–19, observați obiectivele proprietarilor întreprinderilor pe-
troliere mecenați și anvergura activității lor caritabile. Beneficiul adus de petrolul din 
Baku s-a extins asupra mai multor orașe și regiuni ale Imperiului Rus, aceasta se simte 
și în prezent, sub forma de Premiul Nobel (sursa 20).

Aspectele pozitive ale boom-ului petrolier: dezvoltarea vieții muzicale și teatrale, a 
învățământului, inclusiv a învățământului pentru femei, protejarea monumentelor cul-
turii materiale pe teritoriul Azerbaidjanului actual ș.a.m.d.

Aspectele negative ale boom-ului petrolier: nu sunt!

Puteți adresa elevilor și întrebări suplimentare:
1. Cum era folosit venitul obținut din prelucrarea petrolului din Baku?
2. Cum a influențat dezvoltarea industriei de prelucrare a petrolului în Baku asu-

pra dezvoltării culturii cotidiene?
3. Ce îi interesa, după părerea Dumneavoastră, în primul rând pe proprietarii de 

întreprinderi petroliere mecenați — ajutorul financiar în dezvoltarea culturii propriului 
popor, crearea condițiilor confortabile pentru dezvoltarea culturii pentru reprezentan-
ții tuturor popoarelor sau ei doreau să se îmbogățească?

4. Încercați să presupuneți — ce cauze i-au determinat pe milionarii petrolieri să 
realizeze acțiuni filantropice?
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la începutul secolului al XX-lea  
(din revista „Molla Nasreddin”)

	X Ce	nou	a	apărut	în	atitudinea	față	de	femeie	în	Azerbaidjan		
la	înc.	sec.	al	XX-lea?

Vârsta	elevilor	 14–16	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să identifice, în baza surselor, situația femeilor azere la începutul 
sec. al XX-lea şi să stabilească schimbările care s-au produs în 
viaţa lor.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Алиева Л. Семейно-бытовое положение азербайджанских женщин  
в начале ХХ века. — Regim de acces: http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/
library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00–1----0–10-0---0---0direct-
10---4-------0-1l--11-ka-50---20-help---00–3–1-00-0-0–11–1-0utfZz-8-
10&a=d&c=period&cl=CL4.12&d=HASH6e53a25e417748bfc5d246.3.1#H
ASH6e53a25e417748bfc5d246.3.1 

2. Мамедкулизаде Дж. Рассказы. Фельетоны. Повести. Пьесы. Б., 1989.
3. Казымова Ф. Р. Журнал „Молла Насреддин” и восточная печать 

// Филологические науки в России и за рубежом: материалы 
международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, февраль  
2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 21–24.

4. [Sursa electronică]: Джалил Мамедкулизаде. — Regim de acces:  
http://www.azerigallery.com/literatura/dzhalil-mamedkulizade.html

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor descrie situația femeii azere la începutul sec. al XX-lea.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor analiza schimbările care au avut loc în viața femeilor azere la 
începutul sec. al XX-lea.

	f Unii	elevi Vor determina cauzele schimbărilor în situația femeii azere și o vor 
compara cu situația de azi.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Elevii pot lucra pe parcursul lecției atât în mod individual, cât și în 
perechi (la discreția profesorului).
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Pasul  1  (4 min.)

De la început, discutați cu elevii ce este o caricatură. E necesar de subliniat că spe-
cificul genului cere de la caricaturist să prezinte într-o formă hipertrofiată (exagerată) 
trăsături și fenomene tipice. Acest fapt determină utilizarea caricaturilor în calitate de 
sursă istorică.

Lucrul cu sursa 1. Elevii ar trebui să înțeleagă că în caricatură sunt abordate proble-
mele femeii musulmane, care nu avea drepturi depline și un punct de vedere al ideolo-
giei liberale.

Pasul  2  Lucrul cu sursele 2–4 și referinţa istorică (10 min.)

Profesorul aduce la cunoștința tuturor elevilor cauzele apariției revistei „Molla 
Nasreddin” și obiectivele, pe care le-au propus fondatorii ei. După caz, profesorul tre-
buie să comenteze problema modernizării societății, stabilirea contactelor cu țările eu-
ropene și răspândirea valorilor liberale printre intelectualitatea societății orientale. 

Variante posibile de răspuns la întrebarea 3:
— critica regimului existent înapoiat;
— lupta societății orientale pentru educație, știință și progres;
— încercarea de susținere a progresului la diferite popoare caucaziene.

În cadrul lucrului la Unitățile 2–4 este binevenită completarea treptată a unui tabel, 
în timpul studierii surselor sau la tablă în timpul răspunsurilor elevilor. Colonița a treia 
(din dreapta) se propune spre discuție și completare în clasă. Profesorul va pune în dis-
cuție aceste probleme în dependență de situația în regiune, familiile elevilor și pregăti-
rea clasei. Completarea coloniței cu drepturile femeii contemporane trebuie realizată în 
comparație cu informația din primele două colonițe (pe aceleași poziții).

Situația	femeii	musulmane
Schimbările	în	situația	femeii	
musulmane	care	au	avut	loc	la	

înc.	sec.	al	XX-lea

Drepturile	femeii	
contemporane

Pasul  3  Lucrul la Unitatea 2 (20/10 min.)

În timpul studierii sursei 5, atrageți atenția elevilor că surorile musulmane compară 
propria casă cu închisoarea, iar viața unui infractor închis li se pare mai atrăgătoare. 
Sursele 6 și 7 prezintă deja niște case de tip european ale populației mai bogate și instru-
ite. Ele au deja ferestre, dar femeile oricum n-au dreptul să privească pe geam. 

Elevilor trebuie explicat că la începutul sec. al XX-lea sensul cuvântului „infideli-
tate” era altul, decât în ziua de azi. În tradiția musulmană, ca infidelitate se considera 
chiar o privire aruncată spre un bărbat străin.
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Variante posibile de răspuns ale elevilor la Unitatea 2:
 f femeii îi este interzisă comunicarea cu lumea din afară, ea este încuiată în casă;
 f femeia n-are dreptul să-și aleagă viitorul soț, ea poate fi dată în căsătorie împo-

triva dorinței sale;
 f situația femeii este determinată de tradițiile religioase;
 f femeia se află în supunerea părinților sau al soțului, care pot s-o neglijeze;
 f femeia se ocupă de casă și gospodărie;
 f femeia este pentru bărbat o forță de muncă gratuită, care îi asigură viața;
 f viața femeii se limitează la casă, gospodărie și copii;
 f femeile n-au propria sursă de venit (ea nu lucrează) și acest fapt o face într-o 

măsură și mai mare dependentă de soț; 
 f copiii de sex masculin au în familie un statut mai înalt, decât femeia;
 f femeile sunt analfabete.

Pasul  4  Lucrul la Unitatea 3. (10 min.)

Elevii studiază în perechi sau în mod individual întrebările 12–15, pregătind răspun-
sul la întrebarea 16 (este bine să fie scrise în caiet pozițiile-cheie).

Variante posibile de răspuns ale elevilor la întrebarea 16:
 f în familiile înstărite femeia participă la primirea oaspeților casei, chiar și a băr-

baților nemusulmani;
 f atunci când este în afara societății musulmane, femeile din familiile înstărite pot 

purta îmbrăcăminte europeană;
 f femeile din familiile înstărite pleacă peste hotare, unde duc un mod de viață 

european;
 f femeia poate merge alături de soțul său și nu în urma lui (aici se poate completa 

prima coloniță cu lipsa acestui drept); 
 f unele femei merg în ospeție împreună cu soții chiar și în Transcaucazia  

(sursa 13), ieșirea în lume sub controlul soțului; 
 f schimbarea atitudinii bărbatului față de femeie.

În timpul lucrului la sursa 14, trebuie să-i facem pe elevi să înțeleagă că educația 
bărbaților musulmani corespunde standardelor europene în așa măsură, încât ei sunt 
gata să ia în căsătorie femei nemusulmane și să accepte standardele europene ale situ-
ației femeilor. Pe de altă parte, prezența în familiile musulmane a femeilor cu drepturi 
și mentalitate „europeană” contribuia la distrugerea imaginii tradiționale despre rolul 
și poziția femeii, slujea drept exemplu pentru femeile musulmane. Aceasta însemna, 
pe lângă industrializare și modernizare, o transformare continuă a situației femeii în 
societate.

Pasul  5  Lucrul la Unitatea 4 (5 min.)

În lucrul la Unitatea 4, atrageți atenția elevilor asupra faptului că pentru autorii 
revistei „Molla Nasreddin” cultura este prezentată prin rezultatele civilizației occiden-
tale, cu care se asociază emanciparea femeilor.
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Completați colonița a doua a tabelului (sunt posibile următoarele răspunsuri):
 f apar femei cu studii (odată ce cumpără ziare, înseamnă că pot citi);
 f devine posibilă instruirea femeilor (sursa 16).

În timpul formulării răspunsului la întrebarea 24, atrageți atenția elevilor asupra 
faptului că studiile și știința de carte în mod inevitabil duceau la cunoașterea realizări-
lor și valorilor civilizației europene, iar frecventarea școlii însemna ieșirea femeii din 
cercul închis al familiei. Totodată, o femeie instruită cu totul altfel își stabilește locul în 
familie și societate, are mai multe posibilități de a-și apăra drepturile.

Pasul  6  Discuție finală (6 min.)

Prin ce se caracteriza situația femeii în societatea orientală la începutul secolului al 
XX-lea și ce schimbări au avut loc în această perioadă?
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Diversitatea culturilor în istoria plaiului natal 
(din exemplul activităților realizate  

în muzeul ținutului natal din localitate)

	X Cum	obiectele	vieții	cotidiene	din	trecut	reflectă		
interpătrunderea	diferitor	culturi?

Vârsta	elevilor	 13–16	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

45	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să formeze la elevi abilități de utilizare a diferitor surse pentru 
studierea istoriei, în baza materialelor muzeului ținutului local.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Covorul moldovenesc. Chișinău, 1985.
2. Şaranuţa S.N. Ornamentul popular moldovenesc, Chişinău, „Timpul”, 1994. 
3. Costumul naţional moldovenesc, Chişinău, „Timpul, 1985.
4. Sursa electronică „Мoldovenii” http://www.moldovenii.md/ru
5. Postolachi E.A. Meşteşugurile populare moldoveneşti în sec. XIX— înc. sec. 

XX, Chişinău, 1987.
6. Materiialele muzeului etnografic rus — [Sursa electronică] — http://www.

ethnomuseum.ru/moldavskoe-tkachestvo-i-kovrodelie 
7. Materialele muzeului ținutului local.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor afla despre specificul culturii tradiționale cotidiene 
moldovenești și despre faptul cum ea este prezentată în muzeul 
de istorie și etnografie din satul Borogani, R. Moldova.

	f Majoritatea		
elevilor

— vor descrie unele trăsături specifice ale costumului național 
moldovenesc, ale locuinței și ale obiectelor casnice;
— vor învăța cum să determine rolul unui muzeu în păstrarea 
moștenirii culturale a ținutului natal.

	f Unii	elevi Vor determina cum se manifestă influența reciprocă a popoarelor 
vecine în baza exemplului istoriei și culturii ținutului natal.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

1. Vizitarea muzeului local al ținutului natal și a muzeului de 
etnografie cu scopul de a lua cunoștință de unele exponate ale 
muzeului și informația despre ele. 
2. Întrebări pentru studierea exponatelor:
— Numiți ce secții are muzeul?
— Ce perioade din istoria satului sunt prezentate într-o măsură 
mai mare/mai mică? De ce? 
— Ce exponate sunt expuse în muzeu?
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Argument

Modulul dat este un exemplu cum pot fi utilizate exponatele muzeului ținutului 
natal din localitate pentru studierea culturii naționale tradiționale și a specificului ei, în 
același timp, pentru studierea dialogului dintre culturi în baza exemplului costumului 
național, țesutului de covoare, interiorului încăperilor și a obiectelor de uz casnic.

Muzeul de istorie și etnografie din satul Borogani, la fel ca și alte muzee de acest 
gen, prezintă o sursă cognitivă interesantă pentru aprofundarea cunoștințelor despre 
cultura natală și istoria locală. Lucrul cu exponatele și expozițiile din muzeu este un 
element important al dezvoltării abilităților de activitate în domeniul cercetării etnogra-
fice, al determinării și clasificării surselor istorice și a culturii sociale din ținutul natal. 
În baza algoritmului propus, poate fi organizată studierea culturii și istoriei ținutului 
natal, utilizând exponatele oricărui muzeu al ținutului natal și etnografic.

Pentru a răspunde la întrebarea-cheie a modulului Cum obiectele vieții cotidiene din 
trecut reflectă interpătrunderea diferitor culturi?, este necesar ca elevii să dețină infor-
mația despre componența etnică a populației plaiului natal, să viziteze muzeul pentru 
realizarea unor obiective, formulate de profesor. O completare importantă a acestei 
lecții poate fi un mini studiu despre costumul național, tradițiile țesutului și brodatu-
lui, elementele tradiționale de înfrumusețare a casei, obiecte de uz casnic și unelte de 
muncă din partea locului.

Pasul  1  Evocare (7 min.)

Adresați întrebările 1–2. În timpul răspunsurilor, stimulați elevii să numească tipuri 
de muzee: de etnografie, de arhitectură populară, de meșteșuguri populare, al costume-
lor naționale, al broderiilor, muzee ale ținutului natal, muzee consacrate vieții și acti-
vității oamenilor remarcabili de cultură etc. În cadrul discuției atrageți atenția elevilor 
că muzeele se deosebesc prin acele exponate pe care le păstrează și le demonstrează, 
că muzeele păstrează obiecte din cultura materială care, în mod direct sau indirect, ne 
povestesc despre întreg spectrul vieții societății.

Discutând, ce este istoria plaiului natal, atrageți atenția asupra faptului că studierea 
ținutului natal este un compartiment al istoriei care ne povestește despre oameni și fapte 
care sunt legați de un spațiu geografic mic: oraș, sat, raion administrativ sau istorico-ge-
ografic. La fel atrageți atenția elevilor că, în cazul studierii istoriei ținutului natal, sunt 
folosite toate tipurile de surse istorice, inclusiv, cele orale, materiale, scrise etc.

Pasul  2  Studierea materialelor unităţii (25 min.)

Analiza surselor din modul poate fi realizată prin două metode: consecutivă, adică 
materialul se studiază în formă de cascadă în baza întrebărilor formulate și a surselor 
propuse sau prin metoda studierii în grup a materialelor propuse.

În cazul studierii în grup, formați trei grupe de elevi și propuneți-le să studieze în 
paralel materialele din unitățile 1–3 în baza întrebărilor și surselor din fiecare unitate.

Grupul 1 — costumul popular moldovenesc;
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Grupul 2 — arta țesutului covoarelor moldovenești;
Grupul 3 — locuința tradițională moldovenească și obiecte de uz casnic.
Atrageți atenția elevilor la conținutul surselor istorice. Aveți în vedere că referinţele 

istorice 1 și 2 se referă la întregul modul, iar nr. 3–4 — la unele unităţi.
O atenție deosebită acordați lucrului cu povestirile localnicilor, cu fragmentele din 

interviuri despre diferite aspecte ale vieții cotidiene a poporului în trecut, care și-au 
păstrat valoarea și în cultura națională contemporană. O atenție aparte necesită și lucrul 
cu sursele vizuale — fotografiile exponatelor din muzeul local. Ele servesc nu doar ca 
ilustrație pentru informația textuală, dar și în mod independent înfățișează diferite as-
pecte ale culturii populare din partea de sud a Moldovei și a satului Borogani.

După studierea surselor din unitate, rugați elevii să completeze un tabel comun care 
este scris pe tablă sau pe o foaie mare de hârtie.

Elementele	specifice	ale	culturii	naționale	
moldovenești

Elemente	împrumutate	din	culturile	
altor	popoare

Pasul  3  Discuție finală (13 min.)

Rugați reprezentanții grupelor să expună oral componenta lor din tabel și, în baza 
surselor din unitate, să argumenteze punctul lor de vedere. Rugați-i să stabilească ce 
importanță are pentru influența reciprocă a culturilor diversitatea etnică a populației din 
localitate.

Organizați o discuție generală pentru a răspunde la întrebarea-cheie: Cum obiectele 
vieții cotidiene din trecut reflectă interpătrunderea diferitor culturi?
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	X În	ce	măsură	și	de	ce	se	păstrează		
în	zilele	noastre	cultura	lipovenilor?	

Vârsta	elevilor	 15–16	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să demonstreze particularitățile culturii credincioșilor de rit vechi 
păstrate de lipoveni și rolul acestei culturi în păstrarea diversității 
societății contemporane.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Смилянская Е. Б., Денисов Н. Г. Старообрядчество Бессарабии: 
книжность и певческая культура. — М.: Индрик, 2007.

2. Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-
днестровского междуречья и левобережного Поднестровья (XIX — 
начало XXI в.). — Кишинев, 2012.

3. Душакова Н. Старообрядцы Бессарабии XIX–XX вв: особенности 
культурных традиций, Материалы международной научной 
конференции „Пруто-Днестровский регион. — Санкт-Петербург, 
2010. — С. 93–99.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii —  vor relata informații despre lipoveni;
—  vor descrie cultura tradițională a lipovenilor.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor caracteriza factorii care au contribuit la păstrarea culturii 
tradiționale ale lipovenilor.

	f Unii	elevi —  vor analiza rolul tradițiilor religioase în păstrarea culturii 
lipovenilor;
—  vor identifica cauzele schimbării modului de viață a lipovenilor 
la etapa actuală;
—  vor putea răspunde argumentat la întrebările-cheie ale lecției.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Un număr suficient de materiale multiplicate pentru activitățile în 
grup, coli mari de hârtie și markere pentru completarea Diagramei 
Venn; sală de clasă amenajată pentru activități în grupuri; 
posibilitatea de a demonstra sursele vizuale.
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Sugestii generale

Modulul este consacrat problemei păstrării moștenirii culturale a unui grup de cre-
dincioși de rit vechi, prin exemplul lipovenilor. Materialele incluse în unități dau posi-
bilitatea de a pune în discuție o problemă importantă legată de stabilirea unui echilibru 
între păstrarea culturii tradiționale și o societate deschisă în proces de transformare, la 
fel și despre importanța diversității. Profesorul trebuie din timp să ia cunoștință de par-
ticularitățile specifice credincioșilor de rit vechi, legate de religia și cultura lipovenilor, 
pentru a putea răspunde la întrebările suplimentare ale elevilor. Este important să se ia 
în calcul sensibilitatea problemelor legate de religie și confesii, de aceea tema trebuie 
studiată prin prisma valorilor și a dialogului intercultural.

Pasul  1  Evocare (15 min.)

Propuneți elevilor să studieze tabloul pictorului V.I.Surikov „Boieroaica Morozova” 
și să răspundă la întrebările 1–5. O atenție deosebită atrageți întrebării 5. 

Propuneți elevilor să citească referința istorică sau să prezinte informația sub forma 
unei mini-prelegeri. Subliniați faptul că lipovenii nu sunt unica minoritate religioasă 
care a fost supusă discriminării și prigonirilor deschise, în special, în timpul războaielor 
religioase din perioada Reformei Protestante și a post-reformei. De regulă, reprezentan-
ții comunităților religioase care erau prigonite de puterea laică oficială sau bisericească 
alegeau calea emigrării și stabilirii departe de patrie. 

Prezentați tema lecției și întrebarea-cheie.

Pasul  2  Lucrul cu materialele din unitățile 1–3 (20 min.)

Formați grupuri mici de lucru (trei sau șase — proporțional numărului de unități — 
1–3). Propuneți elevilor să analizeze informația în baza întrebărilor corespunzătoare. 
Preîntâmpinați elevii că rezultatele activității vor fi prezentate în fața clasei, pentru a 
avea posibilitatea de a completa diagrama Venn1. Dacă e necesar, ajutați-i pe elevi să 
analizeze sursele și să răspundă la întrebările formulate.

Pasul  3  Completarea diagramei Venn (25 min.) 

Tradițiile și inovațiile în cultura lipovenilor

1 Vezi descrierea metodei în compartimentul „Cum să organizăm activitățile interactive”.

Cultura  
contemporană  

și modul  
de viață al  
lipovenilor

INOVAȚIITRADIȚIILE
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Fiecare grup prezintă rezultatele discuțiilor din echipe în fața clasei, comparând 
argumentele lor cu argumentele celorlalte grupe.

Pasul  4  Lucrul cu materialele din Unitatea 4 (20 min.)

Propuneți elevilor, uniți în grupuri, să analizeze informația din sursele 13–16 și, pe 
rând, să răspundă la întrebările 20–23, completând părțile componente ale diagramei cu 
argumente noi. Discutați împreună întrebarea 24. Motivați elevii să folosească noțiunea 
de „transformare”. 

Discutați denumirea unității. Propuneți elevilor să dea o denumire de alternativă.

Pasul  5  Discuție finală (10 min.)

Reveniți la întrebarea-cheie. Organizați discuția prin metoda completării 
răspunsurilor. 

Încheiați lecția, propunând elevilor să completeze enunțurile:
 f Cel mai interesant lucru la această lecție a fost…
 f Aș vrea să aflu mai mult despre…
 f Următoarele lucruri m-au pus pe gânduri…
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Căsătoriile între reprezentanții diferitor  
culturi în secolele XX-XXI

	X Cum	și	de	ce	s-au	modificat	căsătoriile	între	reprezentanții		
diferitor	culturi	în	secolul	XX–XXI?	

Vârsta	elevilor	 15–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să identifice schimbările posibilităților de formare a unor familii 
mixte și a barierelor în crearea lor pe parcursul timpului.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Сергей Гавров. Историческое изменение институтов семьи и брака.
Семья как социокультурный феномен. [Sursa electronică]: http://
bibliotekar.ru/gavrov–2/index.htm.

2. Зидер Р. Социальная история семьи в Центральной и Западной Европе 
(конец XVIII-XX вв.).М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
1997. — 301 с.

3. О.Васянович. Міжетнічні проблеми при виборі подружньої пари 
в сучасній Україні. Форум націй. Газета конгресу національних громад 
України. Вересень-жовтень 2011. (укр.) [Sursa electronică]: http://www.
forumn.kiev.ua/2011–112–113-09–10/112–16.html.

4. Структура сім’ї. [Sursa electronică]: http://about-ukraine.com/index.
php?text=63.

5. Ю.М. Галустян. Гендерна взаємодія в сучасному поліетнічному 
суспільстві. (укр.) [Sursa electronică]: http://www.politik.org.ua/vid/
magcontent.php3?m=8&n=23&c=256.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor analiza exemple de influență a politicii de stat și a 
stereotipurilor culturale asupra creării familiei.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor descrie criteriile de alegere a partenerului de viață în trecut, 
vor putea numi cauzele care împiedică formarea unei familii mixte. 

	f Unii	elevi Vor analiza rolul relațiilor interculturale și a politicii de stat în 
alegerea partenerului de viață și creării familiei.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Pentru începutul lecției pregătiți sursele 1–3. După posibilitate, 
prezentați imaginile 1 și 2 pe ecran, multiplicați materialele. 
Cu sursele 4–6 se va lucra în perechi, iar sursele 7–12 se vor 
repartiza câte una pentru fiecare dintre cele 4 grupe.
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Pasul  1  Evocare (15 min.)
Repartizați elevilor tablourile 1 și 2, printate color sau proiectați-le pe ecran. 

Rugați-i să răspundă la întrebarea 1 despre stereotipurile existente în formarea fami-
liei. Comparând sursele 1–2, atrageți atenția la atmosfera și fondalul tablourilor, de 
asemenea, la timpul creării acestor tablouri (este interesant faptul, că între ele este o 
distanță de o sută de ani). Atrageți atenția elevilor că imaginea de pe primul tablou redă 
o cununie creștină la biserică, iar pe al doilea — o căsătorie civilă a doi tineri de sine 
stătători. Atrageți atenția elevilor la denumirile tablourilor și rugați-i să explice cum ei 
le înțeleg, în mod special denumirea „Mezalianță” (căsătorie cu o persoană de condiție 
socială considerată inferioară). „Inegalitatea” se poate referi nu doar la diferența mare 
de vârstă, ci si la diferența socială sau culturală. 

Numiți tema lecției și întrebarea-cheie. Adresați întrebarea 2. Dacă elevii vor întâlni 
dificultăți în definirea termenilor „familie tradițională” și „familie modernă”, puteți să 
le propuneți unele particularități ale familiei tradiționale (patriarhale), cum ar fi: su-
punerea indiscutabilă a celor mai mici faţă de cei mai mari, dependența financiară a 
femeii față de bărbat, conviețuirea mai multor generații într-o singură casă, o reparti-
zare strictă a obligațiilor în familie etc. În ceea ce privește familia modernă (contempo-
rană, democratică), ea se caracterizează prin: independența economică a femeii; relații 
de parteneriat și nu de supunere; rezolvarea de comun acord a problemelor și a obli-
gațiilor în familie, cu implicarea copiilor; responsabilitate egală în organizarea vieții 
cotidiene și în educația copiilor; respectul față de viața personală a fiecărui membru 
al familiei etc.

Subliniați particularitățile de bază ale unei căsătorii „a două persoane de diferite 
etnii sau culturi, căsătorii mixte”: între reprezentanții a două etnii, rase sau confesii di-
ferite; familii interculturale în sens de apropiere a reprezentanților culturilor din oraș 
și sat, provincie și capitală, tradițională și modernă.

Pasul  2  (15 min.)
Prezentați pe ecran sau în formă printată sursa 3 și puneți în discuție întrebarea 3. 

Scrieți pe tablă sau pe o foaie de hârtie propunerile formulate de elevi. Atrageți atenția 
la acele propuneri, care demonstrează că elevii au înțeles care au fost modernizările din 
sec. XX: migrația, scăderea influenței tradițiilor, creșterea independenței economice, în-
tâlnirile cu alte grupuri etnice și sociale etc. Sugerați-le elevilor că, în realitate, în cazul 
alegerii partenerului de viață apartenența la aceeași cultură nu de fiecare dată era un factor 
decisiv. Schimbările din viața socială au condus la schimbarea preferințelor în căsătorii.

Pasul  3  Lucrul la unitatea 1. (25 min.)
Repartizați elevii în perechi. Propuneți-le sursele 4–6 și rugați-i să le analizeze, con-

ducându-se de întrebările 4–9. În timpul discuției generale, rugați elevii să formuleze 
răspunsul la întrebarea 10. Pentru a facilita activitatea, puteți propune un tabel, scris pe 
tablă sau pe o foaie de hârtie, pentru a înscrie răspunsurile în două colonițe:

а)	circumstanțele	care	au	contribuit		
la	încheierea	căsătoriilor	mixte б)	bariere	în	încheierea	căsătoriilor	mixte
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Pasul  4  Lucrul la Unitatea 2. (25 min.)

Repartizaţi clasa în 4 grupuri. Fiecare grup citește informația din sursa 7 și răs-
punde la întrebarea 11. După încheierea discuțiilor, fiecărui grup i se repartizează câte 
un subiect despre istoriile de familie (sursele 8–11). Organizați o discuție generală pe 
marginea întrebărilor 12–14. 

Dacă aveți posibilitate, demonstrați elevilor subiectul televizat „Comunicare fără 
bariere” (Regim de acces: http://vikka.ck.ua/ua/news.php?bl=1&pid=6&view=5783), 
dacă nu aveți posibilitate — repartizați în grupe sursa 12 și discutați, formulând răs-
punsul la întrebarea 15. Atrageți atenția elevilor la particularitățile relațiilor în această 
familie și în cele din textele precedente.

De exemplu, în familiile descrise în sursele 8–11 viața cotidiană și comunicarea în 
familie era construită pe apartenența la o singură cultură (post) sovietică, care a stat la 
baza comunicării în familie. Deosebirile de ordin național-cultural între soți ori erau 
acceptate de unul dintre ei, ori nu aveau un rol important pentru ambii. Familia lui 
Arcil și a Ivannei demonstrează în mod evident căutarea unor decizii comune pentru 
păstrarea culturii naționale a fiecărui dintre soți. Atrageți atenția asupra faptului că ei 
s-au întâlnit peste hotare, comunicând în limba engleză, unde deosebirile între ei erau 
mai puțin importante, decât posibilitățile de a comunica și a se înțelege, fapt care i-a 
apropiat. Atrageți atenția în ce limbă comunică părinții cu copiii lor după ce au creat o 
familie și s-au stabilit în Ucraina.

Comun pentru toate istoriile de familie este căutarea unui compromis în problema 
comunicării, respectarea tradițiilor și respectul față de ceea ce-i deosebește.

Pasul  5  Discuție finală (20 min.)
Organizați discuția finală în baza întrebărilor 16–17, inițial în cele 4 grupuri. Rugați-i 

să prezinte răspunsurile prin metoda completărilor.
Reveniți la începutul lecției. Citiți întrebarea-cheie și, prin metoda discuției dirijate, 

realizați comunicarea finală.

Sugestii pentru extindere
Aţi putea să le propuneți elevilor să efectueze o mini-cercetare despre familia părin-

ților, buneilor și, dacă e posibil, a unor generații mai în vârstă (în baza povestirilor de 
familie). Pentru realizarea mini-cercetării, propuneți să răspundă la următoarele întrebări:

 f Cum, unde, în ce circumstanțe au făcut cunoștință cu viitorul partener de familie?
 f Ce i-a determinat să întemeieze o familie?
 f De ce anume această persoană a devenit partener de viață?
 f Existau deosebiri de ordin cultural între parteneri (etnice, religioase, confesio-

nale, de statut social etc.)?
 f Existau unele bariere sau preferințe în crearea familiei din partea părinților, ru-

delor, prietenilor etc. și de ce?

Dacă există posibilitatea de a continua studierea temei în regim extracurricular, le 
propuneți elevilor să creeze un album al istoriilor de familie, utilizând fotografii sau alte 
surse vizuale pentru o studiere în continuare a familiei ca a unui fenomen sociocultural.
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	X În	ce	mod	comerțul	frontalier	contribuie	la	stabilizarea		
situației	din	regiune?

Vârsta	elevilor	 14–17	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	
activităţii

Să demonstreze posibilitățile comerțului frontalier în stabilizarea și 
ameliorarea conflictelor internaționale.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Булгадарян Н. Садахло. Зеркало и модель Южного Кавказа. — [Sursa 
electronică]. — Regim de acces: http://hcav.am/attachments/5d061 sadakhlo[1].
pdf.

2. Гусейнова С. Азербайджанцы и Армяне в Грузии: пространство совместного 
проживания. — Положительные примеры из истории сосуществования 
народов стран Южного Кавказа. Статьи ученых — историков и экспертов из 
Азербайджана, Армении и Грузии (Ереван, Армения). —Ереван, Антарес. 
2009. — С. 156. — [Sursa electronică] — Regim de acces: http://rus.acgrc.am/ 
positive examples of coexistence_russian.pdf

3. Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-азербайджанских 
контактов: использование торговли в качестве средства для трансформации 
конфликта. — [Sursa electronică] „Кавказский выпуск”. — Regim de acces: 
http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/

4. Эргнетский рынок — самоубийство экономики Грузии?! [Sursa electronică] 
Иверия, 14ноября 2014 года. — Regim de acces: http://iveria.biz/615--.html

5. Томас де Ваал. Черный сад. Веб-сайт BBC. — [Sursa electronică] — Regim de 
acces: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4685000/4685199.stm

6. А. Цуциев. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004). — М., 2006.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor lua cunoștință de experiența contactelor interetnice în cadrul 
comerțului frontalier prin exemplul Caucazului de Sud.

	f Majoritatea		
elevilor

Vor observa că situațiile de conflict pot fi rezolvate mai bine la nivel 
personal sau de grup.

	f Unii	elevi —  vor analiza caracterul contradictoriu al fenomenelor sociale prin 
exemplul comerțului frontalier;
—  vor forma abilități de studiere a problemelor din diverse 
perspective.

	f Pregătirea	
profesorului	
pentru	lecție

Seturi de surse pentru fiecare grup (vezi instrucțiunile de mai jos) sau 
textul întregii lecții pentru fiecare grup. Atrageți atenția la faptul că 
sursele 1–11 și referința istorică sunt necesare pentru toată clasa. 
Coli de hârtie mari, markere. Clasă amenajată pentru activități în 
grup.
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Evocare (10 min.)

Propuneți elevilor să răspundă la întrebarea 1, folosind informația din Referința isto-
rică, harta (sursa 1) și sursa 2. Rugați elevii să găsească pe hartă denumirile geografice 
care apar în referința istorică pentru ca elevii să-și imagineze clar unde se află piețele.

Pasul  1  „Imaginea dușmanului” și posibilitățile de depășire a acestei imagini prin 
stabilirea contactelor personale (15 min.)

Lucrați cu toată clasa la întrebările 2 și 3. Puteți propune elevilor să discute aceste 
întrebări în perechi, apoi să le expună în fața clasei. 

Atrageți atenția elevilor că imaginea unei persoane de altă etnie care este străină, 
prezintă pericol, dispare în cazul unor contacte de ordin personal care pot trece ulterior 
în relații prietenești.

Pasul  2  Lucrul în echipe (20 min.)

Distribuiți sursele pentru lucrul în echipe. Atrageți atenția că unele surse (1–11) sunt 
deja la elevi, deoarece cu ele s-a lucrat la etapa precedentă. Anunțați că fiecare echipă 
va avea câte trei minute pentru prezentare rezultatelor activității și câte 2 minute pentru 
a răspunde la întrebările colegilor și pentru completări. 

Echipa 1 — sursele 7, 9, 12–15, întrebările 4–6.
Echipa 2 — sursele 7, 9, 12–15, întrebările 4–6.
Echipa 3 — sursele 9, 10, 12, 13, 15, 17–19, întrebările 7–8.
Echipa 4 — sursele 14, 15, 20–22, întrebările 9–10.
Fiecare echipă lucrează asupra sarcinilor sale, scriind tezele esențiale pe o foaie 

mare de hârtie. Aceste teze vor fi demonstrate în timpul prezentării rezultatelor lucrului 
în echipă.

Profesorul monitorizează activitatea echipelor, apropiindu-se de elevi și adresând 
întrebări suplimentare. 

Echipa 1, în baza surselor studiate și a întrebărilor la ele, completează o listă a feno-
menelor „pozitive” pe care le aduce populației din regiune comerțul frontalier.

Echipa 2, în baza surselor studiate și a întrebărilor la ele, completează o listă a feno-
menelor „negative” pe care le aduce populației din regiune comerțul frontalier.

Echipa 3, în baza surselor studiate și a întrebărilor la ele, completează o listă a ca-
uzelor de închidere de către conducere a piețelor. Atrageți atenția la faptul că în astfel 
de piețe este foarte dificil de a verifica dacă s-au plătit taxele de impozit și accizele, 
lucru ce prejudiciază bugetul statului. Banii care nu ajung în buget sunt necesari pentru 
diferite programe guvernamentale, inclusiv sociale. Pe lângă aceasta, importul mărfuri-
lor de peste hotare poate crea o concurență serioasă mărfurilor locale, ce poate duce la 
sistarea producerii în țară.

Echipa 4, în baza surselor studiate și a întrebărilor la ele, completează o listă a 
cauzelor, care ar explica de ce puterea ar avea, totuși, nevoie de piețele de frontieră. 
Rugați-i pe elevi să presupună cum banii, câștigați în rezultatul comerțului frontalier, ar 
stimula dezvoltarea economiilor naționale. 

(Unele răspunsuri posibile pentru echipa 4:
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— banii câștigați de către populație stimulează cererea consumatorilor ce, la rândul 
său, va stimula producerea în diferite domenii ale economiei;

— infrastructura pieței creează noi locuri de muncă și afaceri noi (deschiderea cafe-
nelelor, hotelurilor, transportul de mărfuri și pasageri, transfer bancar, logistica);

— prezența cererii din piață stimulează dezvoltarea în regiune a producției orientate 
spre livrarea mărfurilor, în special, a producției agricole;

— mărfurile ieftine dau posibilitate populației să facă economii, iar cu banii econo-
misiți să achite mărfuri și servicii noi, ce duce la dezvoltarea producției în țară; 

— creșterea businessului înseamnă creșterea bazei supuse impozitării, ce aduce la 
creșterea veniturilor bancare din impozitare).

Pasul  3  Prezentarea rezultatelor activităților în echipe și discuția pe marginea lor

Echipele afișează pe tablă foile de hârtie cu tezele scrise și prezintă rezultatele obți-
nute; membrii altor echipe pot adresa întrebări și/sau completează răspunsurile.

Pasul  4  Discuție finală. Metoda „Scala opiniilor”1

Elevilor li se propune să discute în echipe și să prezinte un răspuns argumentat la 
întrebarea: 

În ce măsură comerțul frontalier contribuie la stabilizarea situației din regiune?
Desenați pe tablă o linie și propuneți elevilor să indice pe această scală imaginară 

măsura influenței comerțului frontalier asupra stabilizării situației. Pe această linie, 
punctual 0 va însemna lipsa de influență, poziția de la 0 până la –100 va însemna o po-
ziție negativă, iar pozițiile de la 0 până la + 100 — o influență pozitivă asupra situației 
din regiune2. Rugați-i pe elevi să argumenteze, de ce ei indică un punct sau altul de pe 
scală care corespunde unei anumite măsuri de influență.

–100               0   +100

1 Vezi compartimentul „Cum să organizăm activitățile interactive”.
2 Rețineți: există părerea că comerțul frontalier contribuie la destabilizarea situației.
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Migrația forței de muncă și impactul  
acesteia asupra societății

	X Cum	migrația	forţei	de	muncă	contemporană		
afectează	societatea	moldovenească?	

Vârsta	elevilor	 14–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii să analizeze cauzele migraţiei forţei de muncă, demonstrând că 
migraţia are impact asupra problemelor demografice, familiei, 
modului de viaţă şi a mentalității oamenilor. 

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Migraţia. Sursă în format electronic „Economics”. Regim de acces: http://
dictionary-economics.ru/word/ %D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

2. Migraţia în Moldova: cauze şi consecinţe. Ancheta Forței de Muncă. Biroul 
Național de Statistică, Chișinău, 2011.

3. Migrația forței de muncă. Biroul Național de Statistică. Chișinău, 2012.
4. Moşneaga Valerii. Impactul social și politic al migrației forței de muncă în 

Republica Moldova. Raport de cercetare, Chişinău, 2012.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii Vor studia cauzele migrației şi vor determina impactul acesteia 
asupra familiei și a relațiilor interpersonale. 

	f Majoritatea		
elevilor

— vor analiza consecinţele migrației asupra mentalității lucrătorilor 
și a celor care au rămas acasă;
— vor putea evalua efectele pozitive și cele negative ale migrației 
forţei de muncă peste hotarele ţării.

	f Unii	elevi Vor putea analiza și evalua obiectivele și metodele politice ale 
țărilor beneficiare și a celor donatoare față de emigranți.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

Aranjarea băncilor în clasă pentru a organiza elevii să lucreze pe 
grupe; pregătirea posterelor, markere pentru fiecare grup (în cazul 
în care se alege opțiunea de lucru în grupuri).
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	 Lecţia	I.	 Migraţia	forţei	de	muncă:	cauze,	politica	statelor	şi	
impactul	asupra	problemelor	demografice

În organizarea activităţii, profesorul trebuie să explice elevilor că în acest modul se 
va discuta doar despre un singur tip al migraţiei (a forţei de muncă peste hotare), dintr-o 
ţară concretă — R. Moldova. Situaţia în alte state poate fi complet diferită, iar profesorii 
pot modela activitatea în dependență de condițiile specifice ale țării date.

Evocare (3 min.)

Se analizează sursele 1–2. Se organizează un asalt de idei. Toate răspunsurile sunt 
scrise pe tablă sau pe un poster, se rezumă și se identifică situaţiile controverse. Se pro-
pune elevilor să-şi reamintească tot ce se asociază cu procesul de migrație. În timpul 
activităţii se explică termenul de „migrație”. (Migrație — circulația persoanelor dintr-o 
regiune în alta, în scopul de a schimba locul de reședință).

Pasul  1  (2 min.)

Profesorul adresează întrebarea: Ce este migraţia forţei de muncă? În timpul asaltu-
lui de idei este formulată definiţia expresiei „migraţia forţei de muncă” (Migraţia forţei 
de muncă — este plecarea populaţiei aptă de muncă peste hotare cu scopul angajării în 
câmpul muncii). 

În continuare, elevii sunt încurajați să exploreze informațiile istorice 1 pentru a răs-
punde la întrebarea 3, adică să identifice cauzele care îi fac pe oameni să plece din ţară 
şi cauzele care îi atrag în alte state. Răspunsurile sunt scrise pe tablă sau pe un poster (în 
baza diagramei pot fi identificate mai multe cauze). Este posibil, după realizarea unei 
liste a cauzelor, de marcat cu diferite culori pe cele care îi atrag în alte ţări şi pe cele care 
îi resping din propria ţară şi apoi de alcătuit un tabel comparativ.

CAUZELE		
MIGRAŢIEI

Răspunsuri posible: 
 f situația economică dificilă din țară;
 f bariere în găsirea unui loc de muncă;
 f dorința de împlinire profesională; 
 f un standard de viață mai ridicat în alte țări.
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Pasul  2  (10 min.)

Elevii lucrează în perechi, analizând sursele 3–6, și formulează răspunsuri la în-
trebările 4–6. Opțional, profesorul propune câtorva perechi să prezinte răspunsurile, 
concomitent fiind completat tabelul. Ceilalţi elevi completează răspunsurile colegilor.

Aşteptările	oamenilor	plecaţi	peste	hotare	
în	căutarea	unui	loc	de	muncă	

Barierele	şi	problemele	cu	care	se	
confruntă	oamenii	în	căutarea	unui	loc	de	

muncă

Pasul  3  (10 min.)

Atunci când se lucrează în perechi pentru a formula răspunsul la întrebarea 7, pro-
puneţi unei părţi a clasei să analizeze poziţia Federaţiei Ruse, iar altei părţi — poziţia 
Uniunii Europene. Apoi toţi elevii sunt rugaţi să formuleze poziția R. Moldova, luând 
în calcul atitudinile diferite ale Rusiei şi UE. Răspunsul la întrebarea despre cauzele mi-
graţiei poate fi propus elevilor cu o pregătire mai bună, care vor formula şi o concluzie. 

Puteți adresa elevilor şi întrebări suplimentare, de exemplu: 
 f De ce autoritățile ruse nu introduc regimul de vize, în ciuda atâtor imigranți 

ilegali? 
 f De ce România acordă pașapoarte cetățenilor moldoveni? 
 f Sunt în contradicție nevoile şi interesele lucrătorilor emigranți și ale statelor în 

care ei au emigrat?

Pasul  4  (15–20 min.)

Lucrul cu informaţia statistică (întrebările 8–9). Răspunsul la întrebarea cu privire 
la consecințe migraţiei merită să fie reamintit atunci când va fi analizată sursă 18. Într-o 
clasă puternică trebuie să se discute raportul dintre consecințele migrației pe termen 
scurt și pe termen lung.

În continuare, elevii lucrează pentru a formula răspunsuri la întrebările 10–12 și pre-
zintă rezultatele. Atunci când se lucrează la sursa 12, atrageţi atenţia la impactul negativ 
al migraţiei asupra populației rurale și statisticile de abandon a copiilor.

Puteți adresa elevilor următoarea întrebare: Care sunt consecinţele migraţiei forţei 
de muncă pentru cei care au rămas acasă? Dacă vreți, puteți adăuga coloana a treia la ta-
belul din pasul 2, începeţi să-l completaţi, apoi încheiați completările după pașii 5 și 6.

	 Lecţia	II.	 Impactul	migrației	asupra	bunăstării	populaţiei,	modului	
de	viaţă,	tradiţiilor	culturale	şi	mentalităţii	oamenilor

Paşii  5  şi  6 

Pentru Unitățile 3 și 4 sunt două opțiuni de organizare a lecţiei.
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Opțiunea 1: Elevii continuă să lucreze în perechi, analizând sursele după modelul 
studierii Unităților 1 şi 2. Prezentarea rezultatelor are loc după studierea fiecărei unităţi 
de învăţare. Această opțiune ar necesita 10 minute mai mult, decât este planificat.

Opțiunea 2: Elevii lucrează în perechi, dar perechile au sarcini diferite, fiind reparti-
zaţi în 2 grupuri mari. Prima jumătate de perechi (elevi cu pregătire mai bună) analizează 
întrebările şi sarcinile din Unitatea 4, iar cealaltă jumătate — din Unitatea 3. Fiecare 
pereche prezintă rezultatele. De asemenea, puteți repartiza elevii din clasă în grupuri de 
4–5 persoane. Grupurile pare vor analiza întrebările şi sarcinile din Unitatea 3, iar cele 
impare din Unitatea 4, fixând tezele de bază pe poster, care vor fi afişate în momentul 
prezentării lucrului în grup.

Pasul  7  (15 min.)

La analiza întrebării 13, în cazul în care activitatea nu se desfăşoară într-o şcoală din 
Moldova, se propune de a organiza o discuție despre deosebirile în procesul migraţiei în 
R.Moldova şi ţara natală. De asemenea şi pentru elevii din şcolile din R. Moldova pot 
fi analizate cazuri din alte state. 

Atunci când se lucrează la sursa 18, trebuie să ne amintim de rezultatele activității la 
pasul 4, trebuie să atragem atenţie şi să facem legătura cu răspunsurile de la întrebările 
8–9.

Observați modul în care guvernul, cu un deficit de capital în țară, încearcă să stimu-
leze economia prin intermediul emigranților, prin redirecționarea fluxurilor de numerar 
de la achiziționarea de bunuri de consum pentru investiții în economie. Puteți propune 
şi alte întrebări, de exemplu: Ce producție stimulează mai mult fluxurile de numerar 
(națională sau internațională)?

Pasul  8  (15 min.)

În cadrul Unităţii 4 atenţionaţi elevii de impactul migrației asupra stării emoționale 
a oamenilor. Într-o clasă puternică se poate discuta nu numai despre schimbul de valori 
culturale, dar şi despre modificarea lor, despre transformarea mentalităţii celor care au 
plecat peste hotare și a celor care au rămas. 

Dacă dispuneţi de timp și elevi bine pregătiți, puteţi organiza o discuţie dirijată des-
pre problemele de schimbare şi afirmare a identităţii. În acest context este importantă 
întrebarea 17: De ce oamenii afirmă că lucrătorii emigranți au „două case”?

Atenţionaţi elevii că, pe de o parte, migrația creează unele probleme în relațiile 
interculturale, iar pe de altă parte, contribuie la distrugerea stereotipurilor și crearea 
de noi valori, pe baza cărora sunt reorganizate relațiile în familie și modul de viaţă al 
oamenilor.

Discuție finală (10 min.)

Cum se schimbă mentalitatea și valorile societății ca urmare a intensificării pro-
cesului de migrației? Care din impactele și consecinţele migrației le apreciați drept 
pozitive și pe care — negative? Argumentați-vă părerea.
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În discutarea primei întrebări nu ignorați materialele şi rezultatele activității în ca-
drul Unităţilor 2 și 3 și nu folosiți doar materialele din Unitatea 4.

În discutarea celei de-a doua întrebări, puteți utiliza modalitatea asaltului de idei, 
bazată pe prezentările şi rezultatele tuturor unităţilor. Completați rubricile în tabelul 
„Efectele și rezultatele migrației”

Impactul	pozitiv	al	migraţiei	şi	rezultatele	
acestui	proces	

Impactul	negativ	al	migraţiei	şi	rezultatele	
acestui	proces

pentru cetăţeni pentru state pentru cetăţeni pentru state

Dacă nu este suficient timp, puteți sugera elevilor să completeze tabelul ca pe o 
sarcină individuală la rubrica Extindere sau puteţi propune unui grup separat să se pre-
gătească din timp şi să prezinte rezultatele la sfârșitul lecţiei. În acest caz, următoarele 
grupe prezente la lecție vor discuta rezultatele.

Într-o clasă cu potenţial mai slab activitatea poate fi limitată pentru a formula răs-
punsuri doar la a doua întrebare.

Evaluare (5 min.)

Dacă lucrul a fost desfăşurat pe grupuri, este necesar să fie organizată evaluarea, 
utilizând următoarele criterii: 

 f capacitatea de a analiza sursele, inclusiv aprecierea fiabilității și relevanței 
informațiilor;

 f nivelul de argumentare a poziţiei proprii şi formularea concluziilor;
 f capacitatea de a asculta și de a gândi critic despre poziția celeilalte părţi: fie pro 

sau contra, formulând şi contraargumente;
 f calitatea prezentării rezultatelor şi completării lor;
 f participarea și activitatea tuturor membrilor grupului.

Evaluarea activității în perechi și individuale se realizează pe aceleași criterii, cu 
excepția ultimului.

Extindere

Sugeraţi elevilor să completeze tabelul (vezi discuția finală), să redacteze un mini-
eseu sau să formuleze un răspuns verbal la următoarele aspecte:

a) Ce probleme sociale și economice ați stabilit în urma analizei subiectului despre 
migrația forței de muncă la etapa actuală?

b) Care este prețul bunăstării financiare a familiilor în societățile în care există o 
migrație semnificativă a forţei de muncă în străinătate?
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	X În	ce	mod	migraţia	forței	de	muncă	influenţează	familia?

Vârsta	elevilor	 14–17	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute

	f 	Scopul	activităţii Să demonstreze influenţa migraţiei forței de muncă asupra 
schimbării rolurilor de gen şi a relaţiilor în familie, legătura 
reciprocă între fenomenul macroeconomic al migraţiei forţei de 
muncă şi schimbările microeconomice şi microsociale din familie.

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. What is human migration? http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/
lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf

2. С.Манукян. Влияние трудовой миграции из Армении в Россию на 
экономику и социально-политическую ситуацию в Армении —  
http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=1101

3. „Оценка миграционной ситуации Армении (посредством выборочного 
исследования)”. Научн. рук. — Р. Еганян. — Ереван 2013: http://files4.
webydo.com/45/452723/UploadedFiles/7926b382-53f6-4128-8dbb-
cacc8e6a8ff9.pdf

4. The Consequences of Male Seasonal Migration for Women Left Behind: 
The Case of Rural Armenia, Arusyak Sevoyan, http://repository.asu.edu/
attachments/56768/content/Sevoyan_asu_0010E_10596.pdf

5. Migration and development. Armenia country study.2009. http://repository.
asu.edu/attachments/56768/content/Sevoyan_asu_0010E_10596.pdf

6. Габриелян М. Р. Армянская семья переходного периода 
(этнографическое исследование) / М. Р. Габиелян. — Е.: Сурб-Сер, 
2005. — 160 с.

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii —  vor afla despre influenţa migraţiei forței de muncă asupra 
familiei, prin exemplul societăţii din Armenia; 
—  îşi vor dezvolta abilităţile de lucru în echipe;
—  îşi vor dezvolta abilităţile de lucru cu diverse izvoare.

	f Majoritatea		
elevilor

—  vor analiza diferite definiţii ale migraţiei şi manifestarea lor la 
nivel de familie şi a unei persoane aparte; 
—  vor descrie cauzele migraţiei forţei de muncă şi consecinţele ei 
pentru societate;
—  îşi vor dezvolta abilităţile de clasificare a surselor istorice.

	f Unii	elevi —  vor analiza critic surse de diferite tipuri; 
—  vor compara informaţia statistică şi cea din sursele iniţiale — 
interviurile membrilor familiei de imigranţi de forţă de muncă;
—  vor explica cauzele şi vor putea presupune consecinţele 
schimbului de roluri de gen pentru societatea armenească.
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Sugestii generale

Materialele acestui modul dezvăluie modul în care migraţia forței de muncă influ-
enţează familia ca pe un micro-nivel al societății, relaţiile reciproce dintre membrii 
familiei şi reprezentanţii diferitor generaţii şi schimbările rolurilor de gen tradiţionale 
din societatea armenească la etapa actuală.

Materialele modulului vizează utilizarea diferitor surse: fotografii din arhivele per-
sonale, fragmente din interviurile înregistrate special cu copiii emigranților, părerile 
martorilor, date statistice oficiale, noutăţi din ziare. Aceasta ne permite să dezvoltăm la 
elevi abilităţi de lucru cu astfel de surse şi să înţelegem mai bine importanţa utilizării 
diferitor surse pentru analiza fenomenelor din viaţa socială din trecut şi prezent.

Evocare (5 min.)

Prezentaţi-le elevilor fotografia 1, printată color, sau demonstraţi imaginea pe ecran. 
Adresaţi întrebările 1–2. Atrageţi atenţia elevilor la textul de sub imagine. Întrebaţi ele-
vii, dacă acest fel de fotografii sunt obişnuite pentru mediul lor. Numiţi tema şi scopul 
activităţii. Scrieţi, pe tablă sau pe o coală mare de hârtie, întrebarea-cheie.

Pasul  1  (15 min.)

Informaţi elevii că ei au drept obiectiv să studieze materialele din modul, să răs-
pundă la întrebările formulate pentru surse şi pe parcursul însuşirii materiei, ei vor 
trebui să completeze tabelul. 

Desenaţi pe tablă sau pe o foaie mare de hârtie Tabelul 1:

MANIFESTĂRI	POZITIVE	
ale	migraţiei	forţei	de	muncă

MANIFESTĂRI	NEGATIVE	
ale	migraţiei	forţei	de	muncă

Formaţi perechi, rugaţi-i pe elevi să decidă de sine stătător cine va completa partea 
dreaptă a tabelului şi cine — partea stângă. Fixaţi decizia lor. Propuneţi-le elevilor să ia 
cunoştinţă de materialele din Unitatea 1 „De ce oamenii pleacă” şi rugaţi-i să răspundă 
la întrebările 3–4. Dacă e necesar, rugaţi-i să fixeze în caiete răspunsul la întrebarea 3. 
Atunci când elevii vor răspunde la întrebarea 4, atrageţi atenţia la tipul sursei: interviu, 
părere oficială sau noutate din ziar — părerea unui ziarist. 

Pasul  2  Lucrul cu materialele din Unitatea 2 (25 min.)

La această etapă de analiză, elevii trebuie deja să completeze tabelul cu unele cuvin-
te-cheie sau îmbinări de cuvinte (apropiindu-se pentru a completa în mod individual, 
trebuie să ia seama, dacă această informaţie nu a mai fost scrisă pentru a evita dublarea 
ei). Le propuneţi elevilor să studieze în perechi informaţia din sursele 5–9 şi împreună 
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să răspundă la întrebările 5–7. În timpul lucrului, trebuie să vă apropiaţi de elevi pen-
tru a le ajuta, după necesitate, în analiza surselor, conform întrebărilor. De exemplu, 
atrageţi atenţia elevilor că pe fotografia 5, masă de sărbătoare fără bărbaţi este ceva 
netradiţional, impus, din motivul plecării bărbaţilor. Şi fotografia 9 care „ca în oglindă” 
ne arată o sărbătoare la fel de puţin caracteristică, la care participă doar bărbaţi, fiindcă 
femeile au rămas acasă, în Armenia. În fotografia 8 Avag face un lucru, pe care extrem 
de rar l-ar fi făcut acasă — are grijă de hainele sale. De asemenea, îi ajutaţi pe elevi să 
citească sursa nr. 6.

Atunci când se va lucra cu sursele 10–13 şi întrebările 8–12, este important să-i ori-
entaţi pe elevi în formularea problemelor cu care se confruntă atât cei plecaţi la muncă, 
cât şi membrii familiilor rămaşi acasă. Atrageţi atenţia la datele statistice 13, sugeraţi-le 
elevilor că acestea sunt datele care nu trebuie în total să dea 100%, deoarece indică o 
aceeaşi corelare a emigranților raportată la un număr diferit de populaţie din ţară şi din 
diferite localităţi. Numărul de familii din Armenia care în general au persoane plecate la 
muncă (coloana roşie din diagramă) este o medie aritmetică a cifrelor celor plecaţi din 
diferite regiuni ale ţării (coloanele galbene ale diagramei). Ajutaţi-i pe elevi să ajungă 
la concluzia că numărul mai mare de emigranți din zonele rurale şi din provincie, în 
general, este legat de nivelul mai înalt al şomajului, în comparaţie cu capitala. La fel de 
important pentru dezvoltarea competenţei de analiză a surselor este formularea răspun-
sului la întrebarea 12. Sursa 16 în mod evident confirmă sursa 6, completează sursele 
5, 7, 10.

Realizaţi o discuţie succintă a materialelor expuse în unitate, ascultând denumirile 
unităţii, propuse de către elevi. Susţineţi opiniile elevilor care conţin înţelegerea a celor 
două faţete ale migraţiei — pentru cei plecaţi şi pentru cei care au rămas: „Migraţia 
pentru cei de acasă şi cei de departe”, „Migraţia: părinţi — copii”, „Cui şi de cine îi 
este dor?”, „E greu să fii...” etc. 

Pasul  3  (15 min.)

Elevii continuă să lucreze în perechi şi să completeze tabelul 1. Lucrând cu ma-
terialele din Unitatea 3, atrageţi atenţia elevilor la sursele 14, 15, deoarece aici este 
important ca ei să observe evaluarea procesului de migraţie sub aspect internaţional, 
important pentru discuţii la nivelul ONU. În ceea ce priveşte datele statistice 15, este 
necesar să-i ajutaţi pe elevi să analizeze schimbările datelor din primele trei rânduri ale 
tabelului — comparaţia bunăstării familiilor, care deloc n-au avut emigranți, care au 
avut mai devreme emigranți şi care au persoane plecate la moment. Sursele 16 şi 17 au 
o încărcătură grea emoţională, care dezvăluie drama fiecărei familii în parte în cazul 
când migraţia a fost impusă şi nereuşită. 

Pasul  4  (10 min.)

Rugaţi-i pe elevi să încheie completarea tabelului 1 şi toţi împreună, în tăcere, să 
ia cunoştinţă de conţinutul ei. Pentru o discuţie de final, le propuneţi să se expună pe 
marginea subiectului „Migraţia forței de muncă: ce câştigăm şi ce pierdem?”, utilizând 
metoda „Expuneţi poziţia” prin folosirea argumentelor din tabel.
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Pasul  5  (15 min.)

Ca o variantă de memorare a termenului de migraţie şi de fixare a abilităţii de se-
lectare a surselor pentru a-şi argumenta opinia, le propuneţi elevilor exerciţiul de tipul 
„Loto”. Din timp dactilografiaţi caracteristicile migraţiei, prezentate în Anexa 1. Tăiaţi 
foile în aşa fel, încât fiecare noţiune să fie pe o cartelă separată. Faceţi mai multe copii 
a fiecărei noţiuni şi le puneţi într-un plic sau le aranjaţi pe masă cu textul în jos. Rugaţi 
elevii să ia la alegere o cartelă, să citească definiţia şi să numească sursa, care, după 
părerea lor, mai amplu ar descrie trăsăturile migraţiei ca fenomen, expus în caracteris-
tica citită. După evaluarea elevilor la alegere (5–10, la dorinţa lor), reveniţi la întreba-
rea-cheie. Prin metoda completării, formulaţi un răspuns colectiv la întrebarea-cheie.

Pasul  6  (5 min.)

Faceţi bilanţul lecţiei. Întrebaţi-i pe elevi, ce nou au aflat şi ce au învăţat la lecţie. 
Comparaţi rezultatele cu obiectivele propuse. Evaluaţi activitatea elevilor la lecţie.

Anexa 1.

1) 93,5 % de emigranți din Armenia sunt bărbaţi şi doar 6,5 % sunt femei. Migraţia este mai 
răspândită printre populaţia activă pe plan economic cu vârsta cuprinsă între 21 şi 55 de ani. 
Aproximativ 47% din emigranți au studii medii şi medii incomplete, 33% — studii profesionale 
şi aproximativ 20% au studii superioare.

2) Diverse cercetări au demonstrate că aproximativ 93% de emigranți au ales Rusia şi alte 
ţări ale fostei URSS pentru lucru. Aceasta se explică prin cunoaşterea limbii, lipsa regimului 
de vize, costul relativ ieftin al călătoriilor. Printre ceilalţi emigranți cele mai populare locuri 
pentru câştig se consideră ţările Uniunii Europene şi Statele Unite.

3) Tipul de migraţie, care prezintă un ansamblu de deplasări în vederea schimbării locului de 
muncă, se numeşte migraţia forței de muncă. Migrația forţei de muncă poate fi condiţionată 
de necesitatea unui loc de muncă, de remunerarea mai mare pentru oferirea aceloraşi 
servicii, dorinţa de a spori considerabil bunăstarea familiei. Migraţia forţei de muncă poate 
fi internă şi internațională — prin trecerea hotarelor ţării. Au un caracter temporar, limitat în 
timp, migraţiile în bază de contracte, migraţia de sezon, migraţia de frontieră a muncitorilor.

4) Migrația forţei de muncă este schimbarea locului de trai sub influenţa factorilor de 
respingere sau de atracţie.

5) Migraţia forţei de muncă din Armenia are un caracter de sezon, deoarece cea mai mare 
parte a emigranților pleacă la muncă la sfârşitul primăverii. Majoritatea dintre ei (78%) se 
întorc în octombrie — decembrie, mai aproape de Anul nou. Majoritatea emigranților stau în 
străinătate de la 5 până la 10 luni. 
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și mediu pentru dialogul intercultural

	X Ce	posibilități	oferă	orașul	contemporan		
unui	dialog	intercultural?

Vârsta	elevilor	 15–18	ani

Timpul	necesar	
pentru	studierea	
modulului	în	clasă

90	de	minute	

	f 	Scopul	activităţii Să analizeze spațiul cultural al orașelor prin intermediul dialogului 
intercultural

	f Informații	
suplimentare	
pentru	profesori

1. Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между 
культурами. — Всемирный доклад ЮНЕСКО, 2009. — C. 61. [Электрон-
ная версия] http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf

2. Межуев В. М. Диалог как способ межкультурного общения 
в современном мире. Журнал „Вопросы Философии”. [Sursa electronică] 
http://vphil.ru. — Regim de acces: http://vphil.ru/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=387&Itemid=52

3. Трубина Е. Город в теории. Опыты осмысления пространства. — 
М.:НЛО. 2011. — С.356–357

4. Афанасьева Л. Пространство взаимопонимания и возможностей. [Sursa 
electronică] — http://mbox.org.ua/. — Regim de acces:  
http://mbox.org.ua/2015/03/space_and_understanding/

5. Понкалина О. В. Социальная экология городского пространства. [Sursa 
electronică] — http://www.comk.ru/project/open_map/HTML. — Regim de 
acces: http://www.comk.ru/project/open_map/HTML/ponukalina_doc.htm

Gradul	preconizat	de	însușire	a	conținutului	materialului

	f Toți	elevii —  vor analiza exemple a diversității religioase și culturale ale 
orașului Erevan;
—  vor distinge și vor numi posibilitățile de dezvoltare a dialogului 
intercultural în mediul urban. 

	f Majoritatea		
elevilor

—  vor descrie trăsăturile caracteristice ale orașului ca spațiu al 
dialogului cultural;
—  vor identifica în sursele unităților diferite opinii despre cauzele 
diversității orășenești. 

	f Unii	elevi —  vor formula definiția orașului ca spațiu pluriconfortabil pentru 
dialogul intercultural;
—  vor putea, de sine stătător, să aducă exemple din viața orașelor 
care dezvăluie noțiunea de oraș ca intersecție a culturilor.

	f Pregătirea	
profesorului	pentru	
lecție

—  pregătiți materialul care va fi distribuit (sursele) pentru lucrul în 
grupuri;
—  încăperea trebuie să fie amenajată astfel, încât elevii să se 
poată deplasa liber în timpul lecției;
—  pentru Pasul 3 sunt necesare creioane colorate sau carioce.
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Până va începe lecția, trebuie să vă convingeți că elevii cunosc și înțeleg terme-
nii cultură, globalizare, consens, pluralism, toleranță, grupuri sociale, cosmopolitism, 
plurietnic. Puteți da elevilor din timp ca temă pentru acasă să pregătească articolele 
lexicografice ale acestor termeni și să folosiți această informație la acele etape ale lec-
ției, la care ele vor fi necesare. Dacă este posibil, ar fi bine ca această informație să fie 
repetată la lecția precedentă.

Pasul  1  Evocare (10 min.)

Profesorul anunță tema lecției și citește întrebarea-cheie. Se lucrează cu toată clasa 
asupra întrebărilor 1–4 și cu sursele 1–6. În procesul acestei activități frontale, elevii 
ajung la concluzia că mai mult din jumătatea populației globului pământesc locuiește 
în orașe (iar în țările dezvoltate acest indice este și mai înalt) și cota-parte a populației 
urbane este în creștere. Pe lângă aceasta, orașele îndeplinesc niște funcții importante, 
fiind centre ale producției contemporane, centre comerciale, de deservire și comunica-
ții, centre ale puterii și conducerii etc. Din această cauză oamenii de știință din diverse 
domenii studiază procesele legate de populația orășenească. 

Elevii vor stabili că într-un dialog intercultural este important ca participanții să 
accepte demnitatea, în egală măsură, a fiecărei părți, să poată asculta și aprecia, să fie 
deschiși și să nu aibă frica că-și vor pierde rădăcinile. 

Scopul unui dialog intercultural este o îmbogățire reciprocă. Relațiile dintre culturi 
trebuie construite pe principiile de consens și pluralism. Conștientizarea valorilor gene-
ral umane dă naștere necesității de a dialoga.

Pasul  2  Lucrul în perechi cu sursele 7–10 (15 min.)

Pentru lucrul în perechi, elevii primesc materialul distributiv — sursele 7–10, ci-
tesc informația și răspund la întrebările 5–6. Propuneți elevilor să facă scurte notițe ale 
răspunsurilor pe care le vor prezenta. Activitatea se încheie printr-o discuție generală 
asupra informației din surse și răspunsurile formulate. Propuneți elevilor să formuleze 
clar definiția noțiunii de „oraș ca spațiu confortabil pentru un dialog intercultural”. Este 
de dorit ca pe tablă să fie scrise trăsăturile de bază ale unui oraș ca spațiu confortabil 
pentru un dialog intercultural, determinate în cadrul brainstormingului.

Pasul  3  Lucrul cu sursa 11 (10 min.)

Împărțiți fiecărei perechi sursa 11. Rugați elevii ca în Programul Zilei orașului 
Erevan să sublinieze cu creioane sau carioci de diferite culori:

а) manifestări de nivel internațional,
б) interetnic,
в) național.
Elevii trebuie să răspundă la întrebarea 8 (în ce mod aceste manifestări contribuie la 

dezvoltarea dialogului intercultural).
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Pasul  4  Lucrul cu sursele 12–28 (metoda „Bulgărul de zăpadă”1 2–4–8 — frontal cu 
toţi elevii) (40 min.)

Pentru lucrul în perechi, împărțiți sursele în felul următor:
Colecția 1 — sursele 12–17
Colecția 2 — sursele 24–25
Colecția 3 — sursele 26–27.
Cele rămase, împărțiți câte o sursă fiecărei perechi (elevilor care întâlnesc dificultăți 

la învățătură, le puteți distribui surse mai mici/ușoare).
Propuneți elevilor să citească textele și să răspundă la următoarele întrebări: 

 f Despre ce se vorbește în această sursă? Ce activitate, obiect sau situație descrie?
 f Este vorba despre o activitate, un obiect sau o situație locală sau internațională?
 f Ce oferă această activitate, obiect sau situație oamenilor, locuitorilor orașului?
 f În ce constă valoarea ei principală pentru dialogul culturilor?

Elevii lucrează mai întâi în perechi (aproximativ 10 minute). Apoi formează grupuri 
de 4 persoane, apoi de opt, apoi grupuri și mai mari. De fiecare dată ei aduc la cunoș-
tința celorlalți informația din sursa pe care au citit-o. La sfârșit, profesorul le propune 
elevilor să numească toate exemplele de dialog intercultural și să scrie pe o foaie de 
hârtie aceste exemple.

Pasul  5  Discuție finală (15 min.)

1. Să studiem împreună lista cu exemple ale dialogului intercultural în spațiul urban, 
propuse de dvs. Ce instituții, locuri, evenimente din spațiul orășenesc, despre care 
n-am vorbit încă la lecție, pot servi drept teren pentru dialogul intercultural? 

 (Răspunsuri posibile: Muzeele, bibliotecile, construcțiile arhitecturale. Puteți pro-
pune elevilor să aducă exemple de acest gen și să prezinte informația despre ele.)

2. În baza exemplelor studiate mai sus, determinați care sunt căile prin care dialogul 
intercultural contribuie la acumularea experienței pozitive în comunicarea diferitor 
grupuri de oameni din societate?

3. Care sunt prioritățile pe care le oferă orășenilor conviețuirea diferitor popoare?
 (Răspunsuri posibile: află mai mult unii despre alții, despre cultură, despre interac-

țiunea culturilor, are loc distrugerea stereotipurilor, schimbul de experiență, atrage-
rea turiștilor) 

4. Ce trebuie să facem pentru a transforma orașul într-o zonă fără conflicte, într-un 
spațiu confortabil pentru dialogul intercultural?

1 Vezi compartimentul „Cum să organizăm activitățile interactiv”.
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CU	DIVERSE	SURSE	ISTORICE

I.		CUM	SĂ	LUCRĂM	CU	SURSELE	TEXTUALE

Sursele textuale sunt cele mai frecvent utilizate și cele mai răspândite tipuri de 
material istoric. Există mai multe clasificări ale surselor textuale istorice. Materialele 
pentru elevi ar putea fi clasificate în mai multe categorii. Pentru a utiliza textele ca surse 
istorice şi a selecta din ele informaţiile necesare despre trecut, de fiecare dată trebuie să 
formulăm răspunsuri la următoarele întrebări: 

1. Care este tipul documentului? 
 f o agendă de note;
 f o scrisoare — cu text privat sau oficial;
 f memorii;
 f un apel public sau recurs;
 f un document politic (raport, proces-verbal, rezoluții, declarații, regulamente gu-

vernamentale etc.);
 f declarații diplomatice, acte, note;
 f fragmente de cercetări istorice.

2. Cine este autorul documentului (persoană oficială sau neoficială, anonimă)?
3. Care este apartenenţa autorului (politică, etnică, serviciu)? Cum afectează eveni-

mentele atitudinea lui?
4. Există informații în document, care demonstrează că autorul se bazează pe experi-

ența personală sau a participat la aceste evenimente?
5. A fost autorul un martor ocular sau un participant la evenimente?
6. Sunt fapte care ne ajută să formulăm concluzii cu privire la motivele și scopul în 

elaborării documentului? Cui sunt adresate?
7. Când şi unde a apărut sursa? A fost scrisă în momentul în care a avut loc evenimen-

tul sau după câteva zile, săptămâni, luni sau chiar ani mai târziu?
8. Autorul pur și simplu raportează despre eveniment, descrie ceea ce sa întâmplat sau 

documentul conține, de asemenea, opiniile, aprecierile, concluziile și recomandările 
lui?

9. Încearcă autorul să ofere o descriere obiectivă și pertinentă a evenimentelor?
10. Are documentul aprobări sau fraze care indica simpatia sau antipatia autorului, pre-

judecăţile împotriva unui anumit grup de oameni sau alte opinii?
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11. Există dovezi în text, care permit să concluzionăm că sursa este sigură şi oferă infor-
maţii veridice?

II.		CUM	ANALIZĂM	FOTOGRAFIILE

Fotografia — este o sursă istorică importantă, care începând cu mijlocul secolului 
al XIX-lea şi până în prezent, ne sugerează multe informaţii despre oameni şi societate. 
Fotografiile ne comunică despre trecut la fel de multă informaţie ca și alte surse isto-
rice. Ele nu sunt doar nişte simple ilustraţii, ci surse importante de informare. Ca nicio 
altă sursă, fotografia creează o impresie vizuală de obiectivitate şi imparțialitate, de 
aceea e necesar să fie studiată în detalii. 

Pentru analiza o fotografie ca sursă istorică, trebuie de urmat următorul algoritm:

Pasul   1  Descrierea:

 f Ce informaţie vizuală ne prezintă o fotografie?
 f Ce obiecte sunt reflectate pe imagine? De ce autorul evidenţiază unele obiecte? 

Cu ce scop?
 f Dacă există personaje în imagine, ce fac ele? Este posibil să se determine vârsta, 

statutul social, profesia, naționalitatea, relațiile dintre oameni în baza informaţiei pre-
zentate în fotografie?

 f Există în fotografie informație textuală (postere, reclame, etichete)? Ce rol au 
inscripțiile de pe imagini? Care este relația dintre conţinuturile textuale şi alte simboluri 
din imagine?

Pasul   2  Interpretarea:

 f Există o legendă a fotografiei? Ce legătură este între legendă și conținutul 
fotografiei?

 f Dacă nu poate fi determinată data când a fost realizată fotografia, este posibil să 
se constate timpul aproximativ de creare a imaginii, să se precizeze detaliile vestimen-
taţiei, exteriorul obiectelor sau detaliile evenimentelor reflectate în fotografie?

 f O atenție deosebită trebuie să se acorde faptului dacă personajele din fotografii 
au pozat special sau au fost nişte situaţii cotidiene. 

 f Este necesar să ne punem întrebarea dacă autorului i-a fost ușor să facă această 
fotografie, de ce în acest moment și în acest loc a fost o persoană cu un aparat de foto-
grafiat. De ce s-a ales anume acest unghi pentru fotografiere?

 f Dacă fotografia este realizată special, atunci precizaţi cu ce scop și pentru cine 
a fost realizată?

 f Ce informație maximă poate fi obținută în urma analizei fotografiilor? Analizând 
o fotografie, precizaţi, la ce întrebări nu poţi găsi un răspuns? Ce informații lipsesc?

 f Ce legătură are fotografia cu alte surse de informații (texte, statistici, caricaturi 
etc.)?
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 f Ce informaţie despre anumite evenimente istorice sau fenomene ne sugerează o 
imagine?

Pasul   2  „Înviaţi fotografia”:

 f Analizaţi atent informaţia din fotografie;
 f Selectaţi dintre toate personajele din fotografie doar una. Imaginar vă puteţi 

plasa în locul acestei persoane. Analizaţi lucrurile din jur „cu ochii acestui personaj”;
 f Meditaţi asupra numelui persoanei selectate, etniei, statutului social, ocupaţiei, 

semnelor din trecutul lui. 
 f În continuare, prezentaţi-vă de la persoana întâi (Eu ...); 
 f Cum simţiţi lucrurile din jurul vostru? Ce auziţi? Ce vedeţi? Cum vă descurcați 

în anumite situaţii?
 f Ce ați face în clipa următoare, în viitor?
 f Ce ai învățat despre cultura și tradițiile poporului care te reprezintă? Ce poţi co-

munica altor persoane despre experienţa ta şi tradițiile poporului?

III.		CUM	SĂ	LUCRĂM	CU	CARICATURILE

Printre sursele vizuale, caricatura ocupă un loc special, deoarece ea reprezintă nu 
doar lucruri interesante şi neobişnuite, ci și informații ambigue. Valoarea istorică a ca-
ricaturilor constă în faptul că ele oferă oportunităţi de a obține, la un anumit moment, 
idei despre gândurile și sentimentele oamenilor. Caricaturile servesc drept informaţii 
laconice, dar uneori înainte de a le prezenta, este necesar să oferim participanţilor o 
descriere suplimentară. 

Când utilizați caricaturile în procesul de învățare, ar trebui să se țină cont de faptul 
că autorul a dorit să ne prezinte situaţia, oamenii şi procesele din altă perspectivă, care 
deseori poartă un caracter subiectiv, iar uneori chiar tendenţios. 

Creând o caricatură cu mijloace artistice speciale, autorul generează o impresie po-
zitivă sau negativă despre lume, folosind unele simboluri cunoscute pentru public, dar 
și elemente de prejudecăţi şi stereotipuri. Astfel, analiza caricaturilor, ca sursă istorică, 
trebuie realizată în conformitate cu un algoritm specific.

Pasul  1  Descrierea:

 f Determinați, ce este reprezentat pe caricatură? Ce informaţii desprindem în 
prim-plan și pe fundal?

 f Precizaţi cine este personajul sau personajele din caricatură? După ce caracteris-
tici se evidenţiază persoanele? Dacă sunt persoane reale, determinaţi statutul pe care îl 
aveau în perioada când a fost creată caricatura?

 f Determinaţi timpul când a fost realizată caricatura. Cărui eveniment sau feno-
men i-a fost dedicată?
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 f Descrieţi cum sunt prezentate personajele și obiectele, cu ajutorul căror mijloace 
artistice (culoare, mărime, chipuri etc.)?

Pasul  2  Interpretarea:

 f Identificaţi simbolurile folosite de artist și explicaţi scopul utilizării lor;
 f Identificaţi posibilele destinații (grup de persoane), pentru care a fost creată 

caricatura;
 f Identificaţi atitudinea, pozitivă sau negativă, a autorului faţă de personaje. Care 

sunt posibilele motive ale aceastei atitudini?
 f Determinaţi aprecierea, interpretarea personajelor, evenimentelor, fenomenelor 

care sunt prezentate în caricatură?
 f Determinaţi ce concepţii sau idei politice susţine autorul caricaturilor și modul în 

care acest lucru se reflectă în desen;
 f Presupuneţi scopul creării caricaturii și difuzării ei publice; 
 f Comparaţi informațiile despre oameni, evenimente, fenomene redate în carica-

tură cu ceea ce știți dvs. și determinaţi modul de interacțiune ale aceastor informații;
 f Determinaţi ce informații despre societate sau despre un anumit fenomen ne pre-

zintă caricatura ca sursă istorică și modul în care aceste informații se referă la alte surse 
istorice, dar și în știința actuală. Aflaţi ce nou ne prezintă caricatura pentru a înțelege 
trecutul.

IV.		CUM	SĂ	LUCRĂM	CU	POSTERELE

O categorie specială de surse istorice sunt posterele, care pot fi reprezentate în formă 
de publicitate sau agitaţie. Caracteristica principală a posterului, ca gen, constă nu doar 
în transmiterea informației, dar, de asemenea, în trezireai interesului pentru implicarea 
într-o anumită activitate. Posterele, de regulă, sunt atractive, multicolore, includ in-
formaţii concrete şi succinte, poze şi diverse imagini, simboluri şi algoritme. Cu toate 
acestea, posterele, precum și caricaturile, au conţinuturi preponderent subiective, iar 
uneori sunt utilizate în propaganda politică. Acestea sunt concepute pentru a influența 
nu numai direct, ci și la nivelul de subconștient. În domeniul educaţional, posterele au 
scopul de a mobiliza persoanele să se pregătească pentru prezentări şi comunicări, să 
expună opiniile şi cunoştinţele acumulate la moment. 

În procesul de lucru cu posterul, trebuie să se atragă atenția la descrierea și interpre-
tarea imaginilor, folosind următorul algoritm:

1. Analizaţi denumirea posterului;
2. Analizați personajele și simbolurile de pe postere, răspunzând la următoarele 

întrebări:
 f Ce personaj sau obiect este reprezentat în prim-plan și care în plan secund?
 f Ce personaje sau obiecte sunt prezentate cu dimensiuni mari și care viceversa? 

De ce?
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 f Ce culori sunt utilizate preponderent și de ce?
 f Ce imagini și simboluri sunt folosite și în ce scop?

3. Analizați informațiile textuale de pe poster, corelaţi legenda cu conținutul imaginii;
4. Identificaţi mesajul principal pe care îl exprimă un poster;
5. Precizaţi la comanda cui a fost realizat posterul şi cărui auditoriu a fost consacrat;
6. Determinați ce informații despre societate sau despre un anumit fenomen sau proces 

conţine posterul. 
7. Identificaţi modul în care aceste informații se referă la alte surse istorice și științe 

actuale. Explicaţi ce informaţie ne prezintă posterul pentru înțelegerea trecutului..

V.		CUM	SĂ	LUCRĂM	CU	DATELE	STATISTICE

Materiale care conțin cifre, sunt numite statistici — o resursă valoroasă, care poate 
oferi informații despre frecvența și durata unor evenimente și procese, prezintă anumite 
caracteristici cantitative, atrăgând atenția la nivelul de dezvoltare, evoluţia ciclică etc. 
Analizând datele statistice, putem observa cum se desfăşoară o mulțime de fenomene în 
viața socială, care există în același timp. De asemenea, putem urmări dinamica schim-
bărilor în viaţa economică, structura socială, nivelul de trai, preferințele politice etc. 
Statisticile permit setarea principalelor tendințe din viața publică într-o țară la un anu-
mit moment și compararea lor cu procesele similare din alte perioade sau în din alte țări.

Cu toate acestea, statisticele, precum și orice alte surse, pot oferi o informație in-
completă, unilaterală și chiar uneori falsă. Prin urmare, statisticile trebuie analizate 
împreună cu alte surse, acordând atenție veridicității informațiilor. De asemenea, este 
important să se ia în considerare cine, când și unde a colectat și a prezentat această in-
formație, care a fost scopul colectării de date digitale și ce surse au fost folosite în acest 
scop. 

Datele statistice pot fi prezentate în text sau sub forma unei informații grafice spe-
cial organizate, cum ar fi structuri circulare, diagrame, grafice, tabele etc.

Diagrama circulară prezintă structurat un fenomen sau proces. Pe baza diagramei 
poate fi realizat un raport, putem formula concluzii cu privire la fenomene şi procese 
în ansamblu.

Graficele şi diagramele în tabel prezintă informaţii despre procesul care schimbă 
dinamica și oferă o oportunitate de a observa unele tendințe. Mai multe grafice permit 
să comparăm diverse tendințe.

Tabelul ajută să se facă o comparație între anumiți parametri. Analiza rezultatelor 
comparative conduc la concluzii și generalizări. În lucrul cu tabelele este important să 
se acorde o atenție sporită parametrilor care se folosesc pentru comparaţie; de ce sunt 
utilizaţi anume aceşti sau alţi indicatori; ce reprezintă cifrele. Dacă este posibil, trebuie 
să se stabilească motivele pentru care aceste diferențe se prezintă.
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VI.		CUM	SĂ	LUCRÂM	CU	PUBLICITATEA

Publicitatea include mesaje cu care ne întâlnim în fiecare zi. Ea este folosită ca un 
mijloc de a atrage atenția cumpărătorilor, consumatorilor și a publicului pentru pro-
movarea produselor, spectacolelor, serviciilor, diverselor activităţi în comunitate. Prin 
intermediul publicităţii putem afla multe lucruri despre societate și despre evenimentele 
care s-au desfăşurat în timp, când au apărut anumite tehnologii, stiluri de modă și chiar 
despre relația dintre persoane. Analizând o publicitate, trebuie să răspundem la urmă-
toarele întrebări:

 f Ce produse sau servicii sunt oferite prin intermediul publicităţii?
 f Cine produce bunuri sau prestează servicii? Unde se găseşte compania sau 

organizaţia?
 f În ce timp a fost realizată publicitatea? În baza căror indicatori putem determina 

acest lucru?
 f Ce categorii de populație sunt potențiali consumatori de produse și servicii? 

Cum se determină acest lucru?
 f Ce reprezentări şi stereotipuri ne prezintă publicitatea?
 f Ce informații pot fi obținute, analizând o publicitate? Ce elemente ale publicităţii 

(artistice, informaționale) ne permit să ajungem la astfel de concluzie? În ce măsură 
aceste concluzii coincid cu informaţiile din alte tipuri de surse istorice?

VII.		CUM	SĂ	LUCRÂM	CU	IMAGINILE	ARTISTICE

Imaginile artistice sunt tablouri cu scene de luptă sau din viaţa cotidiană, picturi de 
diverse genuri, portrete şi multe alte realizări de artă, care sunt surse istorice valoroase 
pentru studiul trecutului. Pentru analiza imaginilor artistice, ca sursă istorică, se utili-
zează același algoritm ca şi pentru publicitate. Cu toate acestea, imaginea artistică nu 
este întotdeauna doar o sursă de propagandă, dar este un răspuns estetic al artistului la 
anumite aspecte care afectează societatea. În analiza imaginilor artistice deosebit de 
importante sunt simbolistica culorilor, amplasarea obiectelor şi personajelor pe pânză.



145

CUM	SĂ	ORGANIZÂM	ACTIVITĂŢILE	INTERACTIVE	

(sugestii	metodologice	pentru	organizarea	lecţiilor	în	sala	de	clasă)

Metoda „Microfonul	liber”

Tehnica dată permite tuturor participanţilor să comunice repede despre subiectul dis-
cutat, și totodată, să răspundă la întrebări, să-şi exprime opinia sau poziția sa. Această 
metodă este eficientă la începutul activităţii, la etapa de Evocare, atunci când partici-
panţilor li se propune să-şi exprime aşteptările şi să determine gradul de înțelegere a 
subiectului discutat. De exemplu: la începutul activităţii profesorul poate cere partici-
panților să-și exprime poziţia într-o singură propoziție: „Ce este educația culturală?” 

De asemenea, tehnica „Microfonul liber” poate fi utilizată şi la sfârșitul activității, 
la etapa de Reflecţie, când participanţilor li se cere să formuleze o concluzie despre cele 
învăţate. De exemplu, fiecare participant, într-o propoziție, formulează participarea sa 
la discuţiile desfăşurate în clasă: „Pentru mine cel mai important lucru a fost ...”

Algoritmul de lucru:
 f profesorul se adresează către elevi: „Imaginați-vă că aveți posibilitatea să vă ex-

primaţi succint, în fața unui microfon, opinia despre ceea ce este educația culturală”;
 f profesorul poate începe să vorbească singur sau poate propune elevilor să ini-

ţieze o discuție la subiect;
 f comunică doar o singură persoană care ţine microfonul în mână (real sau imagi-

nar), apoi îl transmite altei persoane;
 f răspunsurile nu sunt comentate și nu sunt notate;
 f activitatea se încheie atunci, când toți participanții şi-au exprimat opinia cu aju-

torul „microfonului”;
 f în baza răspunsurilor formulate de elevi, profesorul are posibilitatea să organi-

zeze eficient activitatea, pentru a realiza obiectivele proiectate, pornind de la ceea ce 
ştiu şi înţeleg subiecţii.

Metoda	“Asaltul	de	idei”	(Brainstorming)

Este o metodă eficientă prin care elevii sunt încurajaţi să se implice în activitatea 
de creație și să genereze rapid un număr mare de idei. Prin această tehnică elevii sunt 
încurajaţi să-şi dezvolte imaginația și creativitatea, exprimându-şi deschis ideile, astfel 
găsind opțiuni pentru soluţionarea problemelor specifice. Metoda este utilizată pentru 
rezolvarea problemelor specifice sau pentru a găsi un răspuns la orice întrebare.

Algoritmul de lucru:
 f profesorul anunţă participanților întrebarea sau problema, care urmează să fie 

discutată;
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 f cereți participanților să-și exprime liber ideile;
 f notaţi toate ideile pe tablă sau pe o coală de hârtie în ordinea primirii lor şi stră-

duiţi-vă să colectaţi cât mai multe păreri sau răspunsuri;
 f ideile expuse nu sunt corectate, ele pot fi diferite, chiar ireale;
 f încurajați participanții să genereze idei noi, exprimându-şi opiniile;
 f nu permiteţi comentarii sau critici, chiar dacă unele idei par să fie bizare;
 f metoda este utilizată atât timp, cât apar idei noi;
 f în cele din urmă, rezervaţi timp pentru a discuta şi a aprecia ideile propuse;
 f odată ce ideile sunt colectate, acestea sunt grupate, analizate, dezvoltate cu par-

ticiparea tuturor elevilor din clasă;
 f sunt selectate acele idei care, în conformitate cu opinia elevilor, pot fi utilizate 

pentru realizarea obiectivelor proiectate şi soluţionarea problemelor identificate. 

Metoda	„Frază incompletă ...”

Această metodă se aseamănă cu „Microfonul liber” Ea permite o analiză mai pro-
fundă a formei de exprimare a propriilor idei sau de comparare cu altele. Utilizarea 
acestei metode permite participanţilor să depăşească stereotipurile, să vorbească liber 
despre subiectele propuse pentru discuţie, să formeze deprinderi de exprima în mod 
clar idei scurte, dar referitoare la subiect. Această metodă este utilizată, de regulă, la 
sfârșitul activităţii pentru a aduna ideile și a formula concluzii.

Algoritmul de lucru:
 f profesorul anunţă subiectul discuţiei, iar elevii îşi exprimă ideile într-un cerc sau 

pot folosi un microfon imaginar;
 f  profesorul formulează propuneri incomplete și invită participanții să le comple-

teze la rândul său;
 f fiecare participant la discuție trebuie să înceapă comentariile sale de la formula 

propusă de profesor sau elevii coordonatori;
 f participanții lucrează cu propoziții deschise, cum ar fi: 
 f „La lecția de astăzi, pentru mine cea mai importantă descoperire a fost ...”;
 f „Această informație ne oferă un motiv pentru a concluziona că ...”;
 f „Această decizie a fost luată din cauza că ...” etc.

„Metoda	PRES”		
(P	—	Poziție,	R	—	Raționament,	E	—	Exemplu,	S	—	Sumar)

Această tehnică este utilizată atunci când este nevoie de colectat idei, dar susţinute 
de argumente în baza unor raţionamente clare şi confirmate prin de exemple veridice. 
Scopul utilizării acestei metode este de a-i învăţa pe elevi să formuleze argumente 
structurate în baza opiniei exprimate cu privire la întrebările discutate într-un mod clar 
și concis.

Metoda „PRES” are următoarele componente și se desfăşoară pe etape:
1. Poziția — Cred că ...
(Fiecare participant își exprimă liber opinia);
2. Raţionament — ... deoarece ...
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(Punctul de vedere este confirmat prin argumente clare în sprijinul poziției 
exprimate);

3. Exemplu — de exemplu ...
(Furnizarea de dovezi concrete care susțin argumentele şi poziția);
4. Sumar — Deci, cred că ...
(Rezumă, formulează concluzii).

Exemplu	de	PRES

P — „Eu cred că păstrarea patrimoniului cultural al poporului este foarte impor-
tant, deoarece contribuie la educația culturală a generaţiei în creştere”;

R — „Datorită faptului că patrimoniul cultural este conservat, tinerii pot vedea şi 
pot învăţa mai multe lucruri despre valorile spirituale ale poporului său;

E — În R. Moldova a fost adoptată legea prin care se stimulează ocrotirea şi conser-
varea monumentelor istorico-culturale şi se pedepsesc persoanele care comit abuzuri;

S — Prin urmare, consider că protecția patrimoniului cultural este o parte inte-
grantă a educației culturale”.

Metoda	„Scala opiniilor”

„Scala opiniilor” este o variantă a metodei „Adoptă o poziţie”, care permite partici-
panţilor o mai mare flexibilitate în exprimarea poziției personale, de a-şi prezenta argu-
mentele în mod individual sau în grup. Metoda are o importanţă mare pentru adoptarea 
sau exprimarea unei poziţii.

Ordinea de implementare:
 f formulaţi o întrebare sau o problemă, pe marginea căreia elevii ar trebui să-și 

exprime opiniile. De exemplu: „Statul trebuie să sprijine cultura”;
 f cereți participanților să reflecteze asupra acestei declarații și să decidă, în ce mă-

sură sunt de acord cu ea și de ce;
 f pe podea sau în alt loc al clasei, se trage o linie1 — „Scala opiniilor”. Elevii 

trebuie să-şi determine locul pe linie, fiind ajutaţi de posterele care sunt plasate la înce-
putul, la mijlocul sau la finele scalei („sunt de acord — 100%”, „de acord — 50%”, „nu 
sunt de acord — 0%”). Participanții sunt liberi să stabilească poziția mai precisă în care 
aceștia sprijină afirmația dată — cu 85%, 70%, 45%, 5% etc.;

 f cereți participanților să ia o poziție pe „Scala de opinii” și să discute cu „vecinii” 
despre poziția lor, stând unul lângă altul (dau răspuns la întrebarea: De ce sunt aici?);

 f cereți participanților să-și exprime în public poziția lor pentru a explica alegerea 
sa şi să răspundă la întrebarea „De ce sunt aici?” Sunt ascultate diferite argumente ale 
participanților;

 f după ce sunt expuse toate argumentele, puteți sugera participanților să-și schimbe 
poziția, dacă pe parcursul discuţiei au fost convinşi prin argumentele şi poziţiile cole-
gilor sau ale profesorului;

1  Se poate desena o linie pe tablă, iar elevii sunt rugați să indice locul pe această linie, în baza convingerilor sale, 
exprimându-şi clar şi argumentat poziţia.
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 f organizaţi o discuție finală a rezultatelor, cereţi participanților să formuleze 
concluzii.

Metoda	„Cercul de idei”

Această metodă este eficientă în rezolvarea disputelor acute și necesare, de aseme-
nea pentru a completa o listă cu idei. Această metodă permite implicarea tuturor părților 
în discuție. Este bine, când poate fi organizată o discuție frontală cu toată clasă sau pe 
grupuri, dirijată de profesor. Scopul metodei este implicarea tuturor elevilor, pentru 
a discuta problemele identificate. Se evită o situație în care primul grup oferă toate 
informațiile cu privire la problemă, iar alte grupuri pierd posibilitatea de a comunica, 
evitând repetarea ideilor.

Algoritmul de lucru:
 f elevii unei clase sunt organizaţi în mai multe grupuri (3–4);
 f profesorul propune fiecărui grup problema pentru discuţie şi roagă completarea 

unei liste cu idei care au apărut în timpul lucrului (de exemplu: Care sunt avantajele 
și limitele pe care îl are fluxul de imigranți în țară? În cursul discuției, participanţi,i 
uniţi în grupuri, completează două liste — efecte „pozitive” și efecte „negative” ale 
migrației.)

 f după expirarea timpului de discuție, fiecare grup prezintă câte un exemplu pozi-
tiv şi unul negativ din lista alcătuită;

 f grupurile prezintă răspunsurile, în cerc, până când sunt epuizate toate răspunsurile;
 f participanții trebuie să se asigure că nu repetă ideile deja exprimate de alte 

grupuri;
 f profesorul sau un elev scrie ideile expuse pe tablă sau pe o coală de hârtie;
 f ideile adunate pot fi discutate, aranjate în baza importanței lor, sunt propuse so-

luții etc. 

Metoda	“Adoptă o poziţie”	

Metoda este eficientă în cadrul discuțiilor sau a dezbaterilor asupra unor subiecte 
cu caracter controversat. Metoda permite tuturor elevilor să vorbească, să prezinte opi-
nii diferite la această temă, să-și justifice poziția sau chiar să-şi schimbe părerea, dacă 
argumentele oponenţilor au fost mai convingătoare. Utilizați două puncte de vedere 
opuse, care nu cer un răspuns închis (Da. / Nu) sau un răspuns evident, clar (corect).

Modalitatea de organizare: Afişaţi foi pe pereții opuși ai camerei. Pe una dintre foi e 
scris: „Sunt de acord”, pe alta — „Eu nu sunt de acord”, pe a treia — „Nu sunt decis”.  
O altă opțiune — pe afișe pot fi prezentate poziții conflictuale pe marginea unei pro-
bleme specifice, puse în discuție, de exemplu: „Necesitatea de a păstra arhitectura 
veche …” și „Arhitectura veche ar trebui să fie înlocuită cu alta nouă, mai modernă …”

Algoritmul de lucru:
 f anunţaţi participanților subiectul sau problema, pentru adoptarea unei poziții;
 f cereți participanților să ia o poziție. Lângă fiecare poster se formează câte un 

grup, care discută şi adoptă o poziție cu privire la problema propusă;
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 f participanţii se mişcă spre alte postere şi formează noi grupuri, apoi discută şi iau 
o poziţie, prezentând argumentele;

 f fiecărui grup li se oferă timp pentru a-şi formula poziţia, este ales un lider care 
prezintă argumentele pro sau contra în fața tuturor participanților;

 f liderii grupurilor prezintă punctele de vedere, alţi elevi pot completa, dacă este 
cazul;

 f după ce au fost ascultate diferite opinii, profesorul roagă elevii să completeze 
răspunsurile colegilor şi chiar să-şi schimbe poziţia, dacă au fost convinși pe parcursul 
prezentărilor de liderii altor grupuri. Dacă sunt asemenea elevi, ei sunt rugaţi să explice 
de ce și-au schimbat poziţia;

 f realizaţi o discuţie finală. Cereți elevilor să numească argumentele sale şi cele 
mai convingătoare puncte de vedere ale oponenţilor.

În timpul exercițiului trebuie să fie respectate următoarele reguli:
 f vorbește câte unul, nimeni nu întrerupe altă persoană, până când nu a încheiat 

să-şi expună argumentele;
 f elevii nu atacă ideile altor persoane/grupuri;
 f se prezintă doar idei noi, nu se repetă ideile expuse deja;
 f participanții pot trece de la un afiș la altul (schimbarea poziției) în orice moment. 

Ei trebuie să fie pregătiți să explice motivele schimbării poziției sale.

Metoda	„Discuție dirijată”

Metoda este o combinație secvențială a mai multor tehnici cunoscute, utilizate la 
diverse etape, pentru a aborda în mod cuprinzător problema și a implica participanţii în 
discuţii, în funcție de nivelul lor de pregătire, capacitate, interese, caracter etc.

Algoritmul de lucru:
Discuţia începe cu alegerea subiectului pentru analiză. 
NOTĂ: Problema și detaliile trebuie să fie bine cunoscute din timp de către toți 

participanții. Dacă profesorul alege un subiect specific, care nu este cunoscut în detaliu 
participanților, acesta trebuie să ofere o informație succintă şi clară cu privire la subiec-
tul discutat, să prezinte un video sau o comunicare. Profesorul poate oferi elevilor o 
sarcină anticipativă pentru a identifica în diferite surse cât mai multe informații la tema 
discutată. 

Subiectul pentru discuție, trebuie formulat astfel, încât să aibă un caracter evident 
controversat, iar elevii trebuie să fie încurajaţi să se implice activ în discuţie. De exem-
plu, tema: „În ţările slab dezvoltate nu există mijloace de susţinere a patrimoniului 
cultural, de aceea banii statului nu trebuie să fie cheltuiţi pentru conservarea valorilor 
culturale”.

Anunţând subiectul, puteți începe o discuție, care constă din câteva etape consecutive.
Pasul 1 („Lucrul în perechi”). 

 f participanții formează perechi şi discută timp de 2–3 minute;
 f lucrând împreună, elevii scriu două argumente în susţinerea ideii şi 2 argumente 

împotriva acesteia. (Aceasta ajută ca subiectul să fie discutat din diverse perspective: 
pro sau contra). 
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Pasul 2 („Adoptă o poziție”)
Pentru a dirija activitatea, în diferite colțuri ale camerei sunt fixate foi de hârtie pe 

care este scris: „Sunt de acord”, „Nu sunt de acord”, „Nu mă pot decide”. Rugați parti-
cipanții să adopte o poziție, în conformitate cu convingerile sale. Astfel, pot fi formate 
2–3 grupuri.

Sarcini pentru grup:
 f discutați poziția în grupul de persoanei cu aceleași convingeri;
 f timp de 3–4 minute, alcătuiţi o listă de trei argumente în susținerea poziției 

dumneavoastră;
 f selectați liderul care va prezinta argumentele în fața clasei;
 f ascultaţi răspunsurile tuturor grupurilor;
 f formulaţi întrebări (câte una pentru fiecare grup); 
 f discutaţi ce argumente au fost mai convingătoare;
 f profesorul întreabă elevii: Cine doreşte să-și schimbe poziția și să treacă în alt 

grup?
 f elevii explică de ce au făcut acest lucru. 

Pasul 3. („Jocul de rol”)
Împărțiți participanții în 4 grupe (pot fi folosite diverse modalităţi). Pregătiți 4 foi de 

hârtie cu 4 roluri scrise pe ele. De exemplu, pentru tema anunţată anterior pot fi:
1) oameni de știință și personalități culturale;
2) cetățeni de rând;
3) reprezentanți UNESCO;
4) reprezentanți ai Guvernului (Ministerului Culturii).
Invitaţi un reprezentant din fiecare grup pentru a trage la sorți — alegerea rolului. 

Puteți oferi, de asemenea, unele sfaturi, sugestii, descrieri necesare pentru interpretarea 
unui sau altui rol. În cadrul aceluiași grup, rolurile pot fi atât pozitive, cât și negative.

Sarcini pentru grupuri (5–10 minute):
 f imaginați-vă în rolul ales;
 f pregătiți o scurtă prezentare a rolului. Care este atitudinea „personajului” dum-

neavoastră față de subiectul în discuție (problemă)?
 f divizaţi rolurile în grup şi pregătiţi prezentarea în faţa clasei, din perspectiva 

fiecărui rol; 
 f ascultați atent prezentările tuturor grupurilor;
 f solicitaţi răspunsuri la întrebările: 
 f Ce rol a fost cel mai bine prezentat? Care grup a fost cel mai convingător? De 

ce?
 f Cine şi-a schimbat atitudinea față de problema pusă în discuție? De ce s-a întâm-

plat acest lucru?
Pasul 4. („În căutarea unei soluții ...”)
Profesorul cere tuturor participanților să se întoarcă în grupul iniţial în care şi-a pre-

zentat poziția, „Sunt de acord”, „Nu sunt de acord”, „Nu mă pot decide”.
Sarcini pentru grupuri:

 f în baza rolului pe care îl au elevii, (profesorul se asigură că în fiecare grup sunt 
reprezentate toate rolurile) organizaţi o discuție generală cu scopul de a găsi o soluție 
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la această problemă controversată. Organizaţi discuția astfel, încât să nu fie lezate opi-
niile, dar principalul constă în faptul că participanţii trebuie convinşi să ajungă la un 
compromis. Fiecare grup poate oferi cel puțin o soluție;

 f prezentați soluțiile finale în faţa clasei; 
 f discutați propunerile cele mai interesante şi mai raționale.
 f La finalul activităţii se va organiza o discuţie dirijată. Adresaţi întrebările:
 f Cu ce scop am organizat o astfel de discuție?
 f Ce aţi învățat? Ce abilități aţi dobândit în cursul discuțiilor? Cum competenţele 

dezvoltate pot fi utilizate în viaţa cotidiană? 
 f Ce valori și interese s-au confruntat în timpul discuţiei? 
 f Cum te-ai simțit în timpul discuției?
 f Vă simțiţi satisfăcut sau nesatisfăcut în timpul discuţiei? Argumentaţi.
 f Problema discutată poate într-adevăr să fie soluţionată? De ce „da”?/De ce „nu”? 

Metoda	„Mozaic” (Jig – saw)	

Metoda permite participanților să lucreze împreună pentru a explora un volum mare 
de informații într-un timp scurt. Membrii se ajută reciproc, are loc învăţarea reciprocă, 
elevii lucrează alternativ în diferite grupuri. Tehnica poate înlocui prelegerea sau discu-
ţia profesor-elevi, determinându-i pe cei din urmă să citească materialul înainte de ore.

Algoritmul de lucru:
 f profesorul anunță elevilor subiectul, care este compus din mai multe comparti-

mente, ce urmează să fie cercetate (pot fi 4–5 întrebări);
 f participanții sunt grupaţi în funcție de numărul de întrebări. Noi numim aceste 

grupuri „acasă” — 1, 2, 3, 4, 5.
Atenție! Pentru a organiza participanții pe grupe cu diferite numere de înregistrare, 

puteți folosi simboluri care trebuie să fie tăiate și distribuite. De exemplu, 25 de membri 
sunt uniți în grupuri „după numere”, iar alţii — în grupuri „de experți” după literele 
care sunt scrise pe cardurile lor. (Literele pot fi înlocuite cu pătrate, triunghiuri, cercuri, 
stele etc.). De fiecare dată sunt formate 5 grupuri a câte 5 persoane.

1А 1B 1C 1D 1E

2А 2B 2C 2D 2E

3А 3B 3C 3D 3E

4А 4B 4C 4D 4E

5А 5B 5C 5D 5E

 f este bine să se discute cu elevii în prealabil despre subiectul şi modalităţile de 
lucru pentru învăţarea, apoi predarea temei. Fiecare elev, învăţând, apoi predând un 
compartiment al temei, spre sfârşitul activităţii, va cunoaşte întreg subiectul;

 f elevii studiază un subiect concret, devenind, astfel, experţi într-o problemă 
sau într-un domeniu. În funcţie de complexitatea materialului de studiu, posibil, va fi 
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necesară o lecţie întreagă pentru această etapă. Se stabilesc rolurile în grupul de experţi: 
facilitator, responsabil de timp, secretar etc. (3 min.);

 f prin studiul individual şi discuţii între ei, experţii trebuie să înţeleagă şi să ana-
lizeze subiectul propus. De asemenea, ei vor conveni asupra structurii răspunsului, a 
consecutivităţii elementelor ce trebuie cunoscute de toţi elevii şi a modului în care, în 
calitate de experţi, vor preda materialul colegilor (15 min.);

 f se fac notiţe pentru ca experţilor să le fie mai uşor să prezinte colegilor conţinu-
turile învăţate;

 f revenirea în grupurile iniţiale — “acasă” (1–2–3–4–5, 1–2–3–4–5, 1–2–3–4–5, 
1–2–3–4–5), după care are loc predarea materialului de către expertul în domeniul re-
spectiv. Toţi experţii sunt obligați să cunoască şi să le împărtăşească celorlalţi elevi 
experienţa lor (15 min.); 

 f verificarea gradului de înţelegere a conţinuturilor învăţate. Dacă apar întrebări, 
ele pot fi adresate altor experţi sau profesorului. Acest lucru va monitoriza predarea-în-
văţarea temei şi va eficientiza organizarea elevilor cu scopul de a corecta greşelile şi a 
realiza obiectivele proiectate (10 min.);

 f după predarea/învăţarea temei şi după ce s-au dat răspunsurile, se discută ce au 
reuşit elevii prin metoda mozaic şi ce a rămas neclar (5 min.).

Exemple de întrebări pentru discuţii la finele activităţii: 
1. Cum v-a părut activitatea în general?
2. Cum v-aţi simţit atunci când aţi predat subiectul învățat?
3. Care a fost reacţia voastră când un alt coleg v-a predat tema? Etc.

Astfel, metoda Mozaic oferă elevilor posibilitatea de a obţine un volum mai mare de 
informaţii într-un timp relativ scurt; dezvoltă capacitatea de exprimare clară, puterea de 
convingere şi de predare a subiectului; sporeşte responsabilitatea elevilor, îi determină 
să-şi organizeze şi să-şi structureze bine răspunsurile; încurajează contribuţia personală 
şi ascultarea activă etc.

Metoda	„Bulgăre de zăpadă”	(„Doi — Patru — Opt”)

Metoda este utilizată atunci când este necesar ca participanții să discute câteva 
întrebări, mai întâi în perechi, apoi în patru, mai târziu, în grupuri de opt persoane. 
Avantajele metodei sunt acelea că elevii discută între ei, învață să negocieze, să ajungă 
la un compromis. 

Algoritmul de lucru:
 f elevilor li se prezintă conţinuturile şi întrebările pentru discuţii sau dezbateri, 

apoi se organizează lecturarea textului;
 f participanții citesc textul în perechi, răspund la întrebări și iau o decizie comună. 

Profesorul preîntâmpină elevii că perechile trebuie să ajungă la un acord (consens) cu 
referire la răspunsul sau soluția formulată; 

 f se formează grupuri din câte două perechi. Li se cere să discute deciziile fiecărei 
perechi. Participanții trebuie să formuleze un răspuns sau o soluţie comună;
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grupurile de 4 persoane se unesc şi formează un grup de 8 persoane; 
 f se acordă timp pentru discuţii, apoi se negociază pentru a formula un răspuns 

comun la întrebare sau o soluţie comună a problemei;
 f activitatea se încheie cu prezentările grupurilor, se analizează răspunsurile şi se 

discută avantajele metodei, se identifică punctele forte şi cele slabe, se propun sugestii 
de îmbunătăţire pentru viitor. 

Metoda	“Mini – cercetare”

Tehnica dată are drept scop implicarea elevilor în învăţarea activă şi instruirea re-
ciprocă, dezvoltarea abilităţii de a influența asupra procesului de luare a deciziilor. Se 
alege tema de cercetare, de exemplu: „Starea monumentelor istorice și culturale”

Algoritmul de lucru:
Pasul 1. Evaluarea stării istorico-culturale a monumentului, după schema: 

 f starea monumentului în trecut şi în prezent;
 f valoarea istorică și artistică a monumentului;
 f manifestări ale multiculturalismului în trecut și prezent întruchipate în monument;
 f factorii care au determinat distrugerea clădirilor și influențele care au schimbat 

destinaţia lui.
Pasul 2. Analiza în grupuri a locului plasării monumentului istorico-cultural (strada, 

sectorul etc.), ce monumente mai sunt în preajmă:
 f întocmirea unei liste a monumentelor; 
 f selectarea unui monument pentru cercetare mai detaliată; 
 f evaluarea stării monumentului;
 f alcătuirea unui plan de acţiuni pentru păstrarea şi menţinerea în ordine a 

monumentului.
Pasul 3. Discutaţi în grupuri şi formulaţi întrebări. Efectuaţi un sondaj în rândul 

membrilor societății (a tinerilor, oamenilor de vârstă mijlocie, pensionarilor etc.), cu 
privire la starea de conservare și de ocrotire a monumentului selectat.

Pasul 4. Pregătiți o comunicare despre starea monumentului istorico-cultural şi pre-
zentaţi răspunsul în faţa clasei sau în şcoală, precum şi în alt loc public din localitate: 
pe o piaţă publică, într-un muzeu, în clădirea administraţiei publice locale, în bibliotecă 
etc.

Pasul 5. Organizaţi o întâlnire cu un expert (persoană-resursă) din domeniul pro-
tecției monumentelor istorice și culturale. Pregătiți un plan de perspectivă cu privire la 
necesitatea de reconstrucție a monumentului, prezentând şi posibilităţile reale, impor-
tante pentru comunitatea locală.

Pasul 6. Alcătuiţi o adresare către responsabilii din comunitate sau aleşii poporului, 
prin care veţi prezenta importanţa monumentului istorico-cultural şi viziunea voastră 
cu referire la conservarea şi protejarea monumentului.

Pasul 7. Scrieţi un articol în ziarul local sau pe o reţea de socializare la acest subiect. 
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Metoda	„Diagrama Venn”

Această metodă permite analiza și sinteza materialelor, atunci când se cercetează 
doua sau mai multe dimensiuni cu caracteristici diferite, dar şi comune. Diagrama se 
bazează pe două sau mai multe cercuri suprapuse. Spaţiul de întâlnire în cadrul diagra-
mei conține caracteristicile generale ale conceptelor sau fenomenele comparate, iar cele 
care nu se intersectează, sunt caracteristicile diferite.

Algoritmul de lucru: 
 f participanții lucrează în perechi sau în grupuri mici;
 f fiecare grup primeşte o sarcină de întocmire a unei liste cu caracteristicile unui 

obiect, concept sau fenomen;
 f toate grupurile lucrează împreună. Fiecare grup prezintă lista de caracteristici. 

Participanții determină ce caracteristici sunt comune şi care sunt specifice; 
 f participanții completează Diagrama Venn (schema de mai jos) şi analizează ca-

racteristicile specific şi comune.

Metoda	„Discuții în scris”	(Varianta	1)	

Această metodă poate fi utilizată pentru analiza problemei discutate, care include 
mai multe aspecte legate între ele. Dezvăluirea unor astfel de probleme are loc prin 
posibilităţile de influenţă ale mai multor grupuri.

Algoritmul de lucru:
 f profesorul propune o problemă pentru discuţii, de exemplu: „Pentru educație se 

alocă puține finanțe”;
 f sunt alcătuite şi scrise pe coli de hârtie 4 întrebări separate, de exemplu:

1. De ce autoritățile nu au reușit să asigure fonduri suficiente pentru educaţie?
2. De ce persoanele private nu oferă resurse pentru educație?
3. Cum pot fi motivaţi sponsorii să investească în educație?
4. Colectarea de fonduri va avea succes, dacă ...

 f foile sunt fixate pe pereți în diferite colțuri ale clasei;

CARACTERISTICI 
SPECIFICE

CARACTERISTICI 
SPECIFICE

CARACTERISTICI  
COMUNE



155

Cum să organizâm activităţile interactive

 f sunt repartizate câte un marker de culori diferite pentru fiecare grup;
 f elevii uniţi în grupuri, analizează întrebările şi scriu răspunsurile, apoi se depla-

sează spre alte postere; 
 f în caz dacă grupul este de acord cu răspunsurile scrise anterior de alte grupuri, ei 

indică prin +, apoi completează răspunsurile, dacă este cazul;
 f lucrul se încheie atunci când fiecare grup a analizat şi a scris răspunsuri pentru 

fiecare întrebare, de pe toate posterele;
 f fiecare grup discută și prezintă rezultatele activității de pe ultimul poster la care 

au lucrat;
 f astfel, în clasă sunt analizate toate problemele şi sunt ascultate răspunsurile tu-

turor grupurilor.

Metoda	„Discuții în scris”	(Varianta	2),		
numită	şi	„Discuţii în tăcere”

După ce profesorul anunţă subiectul lecţiei, sunt afișate trei coli de hârtie, pe fiecare 
dintre ele este în mod clar scrisă modalitatea de analiză a problemei. Elevii meditează 
şi scriu pe foi soluţia problemei.

Algoritmul de lucru:
 f participanții trebuie să se apropie de toate cele trei foi de hârtie, să analizeze 

conținutul acestora și să mediteze asupra soluţionării problemei; 
 f fiecare membru, fixează pe foi argumentul său în susţinerea sau în negarea po-

ziției prezentate. Este neapărat necesar ca elevul să-şi scrie numele, apoi trece la o altă 
foaie, în scopul de a-și exprima în scris opiniile pe marginea poziţiilor deja înregistrate;

 f în timpul lucrului, participanții analizează argumentele deja scrise și poziţiile 
altor participanţi. Aceste notiţe permit elevilor să aibă diverse posibilităţi de analiză a 
problemei, pornind de la soluţiile scrise de colegi; 

 f apoi urmează etapa dezbaterilor. La final, profesorul, în colaborare cu elevii, 
formulează concluzii şi sugestii de îmbunătăţire a procesului de organizare a învăţării.

Atenţie! Fiecare participant trebuie să scrie clar şi concis gândurile sale. Participanții 
nu comunică unii cu alţii, procesul de discuție a pozițiilor se desfăşoară doar în scris.

Metoda	„Foaia circulă în cerc”

Aceasta metodă ar trebui să fie utilizată pentru a colecta un număr cât mai mare de 
informații sau idei pentru soluţionarea problemelor. Această tehnică este o variantă a 
metodei „Discuții în scris”. Diferența constă în faptul că grupurile nu trec de la o foaie 
la alta, ci foile se transmit de la un grup la altul. 
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LA INTERSECŢIA CULTURILOR (Suport didactic pentru profesori)

Vaghif	Abasov (autor)	— profesor de istorie la școala medie nr. 87 din 
or. Baku. A participat la seminare și treninguri din cadrul proiectului, la 
conferințe și treninguri internaționale. 

Arzu	 Abbasova (a	 prezentat	 un	 şir	 de	 materiale) — pedagog, 
profesoară de istorie și științe sociale la școala nr. 4 în numele  
lui D. Djahanghirov din or. Baku.

Kerim	Abidi	 (coordonator	 național) — directorul școlii medii nr. 31 
din or. Baku. Participant la un șir de proiecte de cercetare, președintele 
Asociației Profesorilor de Istorie din Azerbaidjan. A lucrat în calitate de 
profesor de istorie în școala medie, în instituții de învățământ superior și 
în domeniul instruirii adulților.

Ghiulnara	 Abidi	 (autor) — membru al Consiliului și președinte — 
adjunct al Asociației Profesorilor de Istorie din Azerbaidjan. Profesoară 
de Didactica instruirii la Universitatea de Stat din Baku și învățătoare 
de istorie în școala nr. 16 și liceul tehnico-umanist. Autor al unui șir de 
articole.

Participanții	proiectului		
„Istoria	comună.	Dialoguri	culturale”
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Participanții proiectului  „Istoria comună. Dialoguri culturale”

Fuad	 Agaev	 (redactor	 național,	 autor,	 coautor) — colaborator al 
Muzeului Național de Istorie al Azerbaidjanului de pe lângă Academia 
Națională de Științe din Azerbaidjan. La moment — colaborator științific 
al secției expoziției științifice a istoriei Azerbaidjanului. Arealul de inte-
rese — istoria relațiilor între stat și religii, istoria etniilor, istoria militară.

Aidîn	 Aslanov	 (autor)	 — doctor în științe istorice, conferențiar; șe-
ful Catedrei de Științe Sociale ale Institutului de Perfecționare și 
Recalificare a cadrelor didactice din Baku. Autor al manualului de istorie a 
Azerbaidjanului, a peste 45 de articole științifice și 10 suporturi didactice 
de istorie în limba rusă.

Karen	 Bairamian	 (autor) — șeful secției Agenției de Protecție a 
Monumentelor de Istorie și Cultură a Ministerului Culturii din Armenia. În 
anii 2001–2014 — învățător în câteva școli din orașul Erevan. Doctorand 
al Institutului de Arheologie și Etnografie al Academiei de Științe a 
Republicii Armenia.

Vera	Balan	(autor) — directorul Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă” din 
Ialoveni, Moldova, profesoară de istorie și educaţie civică. Coautor în 
elaborarea caietelor de lucru și al îndrumarului metodic pentru imple-
mentarea curriculumului modernizat la treapta învățământului primar și 
gimnazial. Membru al Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova 
(ANTIM).

Elisabed	Bushrikidze	(autor) — doctorandă la Facultatea de Pedagogie 
și Psihologie a Universității de Stat „Iv. Djavahișvili” din Tbilisi. Profesoară 
de istorie și științe sociale în gimnaziul clasic și în prima școală 
experimentală din or. Tbilisi. Membru activ al Asociației Profesorilor de 
Istorie din Georgia (GAHE).
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LA INTERSECŢIA CULTURILOR (Suport didactic pentru profesori)

Pavel	 Cerbuşca	 (redactor	 naţional,	 autor,	 traducător)	 — doctor 
în ştiinţe pedagogice, profesor şi director-adjunct la Liceul Academiei 
de Ştiinţe din Moldova. Coautor al Curriculumului naţional la istorie şi 
educaţie civică, autor a peste 40 de manuale şi a peste 100 de articole. 
Formator naţional în cadrul cursurilor de recalificare a profesorilor şi ma-
nagerilor şcolari. 

Nazmin	 Djafarova	 (autor,	 traducător)	— doctor în filosofie şi ştiinţe 
a artelor. În anii 2004–2015 — colaborator la Muzeul Naţional al 
Literaturii Azere “Nizami Ghiandjevi” a Academiei Naţionale de Ştiinţe din 
Azerbaidjan. Specialist (traducător) în Sectorul de Relaţii cu Publicul al 
Aparatului Prezidiului ANŞA. Autor a peste 45 de articole ştiinţifice. 

Amiran	 Djamaghidze	 (coordonator	 național,	 autor	 și	 coautor) — 
profesor de istorie și științe sociale la Gimnaziul Clasic din Tbilisi. Unul 
dintre fondatorii Asociației Profesorilor de Istorie din Georgia (GAHE). 
Doctorand la Facultatea de Științe Umanistice a Universității de Stat 
din Tbilisi. Participant la proiecte regionale și internaționale, formator 
EUROCLIO.

Otar	Djanelidze	(autor) — doctor în științe istorice, profesor, membru al 
Congresului Național al Istoricilor din Georgia, membru activ al Asociației 
Profesorilor de Istorie din Georgia (GAHE). Autorul unui număr mare de 
lucrări științifice, manuale de istorie pentru școli și instituții de învățământ 
superior.

Mhitar	Gabrielian	(coordonator	național,	autor) — doctor în științe is-
torice, conferențiar la Universitatea de Stat din Erevan. Autor a 9 mono-
grafii și a peste 50 de lucrări științifice din domeniul transformărilor socio-
culturale ale conflictelor de pe teritoriul Caucazului de Sud, din domeniul 
antropologiei, identității, naționalismului ș.a. Participant la conferințe 
internaționale. 
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Participanții proiectului  „Istoria comună. Dialoguri culturale”

Aiseli	Godjaeva	(managerul	proiectului)	— colaborator al EUROCLIO, 
responsabilă de dirijarea proiectului „Istoria comună. Dialoguri culturale”. 
Participă profesional în organizarea trainingurilor internaționale și a pro-
iectelor interetnice ale EUROCLIO. 

Natalia	Golosova	 (autor)	— profesoară de istorie și drept, școala nr. 
38 din or. Lvov. Specialist în didactică, membru al Asociației Ucrainene 
a Profesorilor de Istorie și a Științelor Sociale „Nova Doba”, formator în 
cadrul seminarelor internaționale și naționale pentru profesori, manageri, 
studenți și elevi, coautor al manualelor de educație civică pentru instituțiile 
preuniversitare.

Liudmila	Gurskaia	 (autor)	— profesoară de istorie și educație civică, 
grad didactic superior, Liceul Teoretic „Lev Tolstoi” din or. Glodeni, 
Moldova. Mai bine de 10 ani colaborează activ cu Asociaţia Naţională 
a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). Autorul unor lucrări consacrate 
implementării tehnologiilor interactive în procesul de predare a istoriei și 
educației civice. Lauteratul concursului „Pedagogul anului” din Republica 
Moldova, ediția I.

Artak	 Haciatrian	 (autor)	 — doctorand la Universitatea de Stat din 
Erevan. Studiază problemele legate de conflictele de pe teritoriul 
Caucazului de Sud. Autor al unui şir de articole ştiinţifice şi publicaţii, 
participant la conferinţe, mese rotunde şi seminare republicane; la semi-
nare şi mese rotunde organizate de instituţii nonguvernamentale de pe 
teritoriul Caucazului de Sud. 

Samira	Iskanderova	(autor)	— profesoară de istorie la şcoala nr. 102 
din or. Baku. În 2012 a ocupat locul II la concursul “Cea mai bună lecţie 
publică”. În anul 2013 a fost decorată cu “Diploma de onoare” pentru 
studierea patrimoniului lui Gheidar Aliev.
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LA INTERSECŢIA CULTURILOR (Suport didactic pentru profesori)

Lela	Kakaşvili	(autor)	— profesoară de istorie, educaţie civică şi cultură 
la şcoala nr. 8 din or. Gori. Preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Istorie 
din regiunea Şida Kartli. Utilizează activ şi propagă metodele interactive 
şi alte metode contemporane de instruire.

Varvara	Chiperi	 (autor) — profesoară de istorie şi educaţie civică la 
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din or. Orhei, Moldova. Participantă la 
proiectele de studiere și promovare a istoriei, culturii şi societăţii civile. 

Irina	 Kostiuk	 (redactor,	 redactor-editor) — colaborator la Institutul 
Regional de Studii Pedagogice Postuniversitare din Lvov, profesoară şco-
lară. Coautor şi redactor de suporturi didactice, coautor al Standardelor 
Naţionale şi a programelor de studii la istorie, autor al unui mare număr 
de articole din domeniul didacticii istoriei. Formator naţional şi coordona-
tor de proiecte internaţionale.

Olga	Kovalevskaia	(autor)	— doctor în ştiinţe istorice, colaborator ştiin-
ţific la Institutul de Istorie a Ucrainei de pe lângă Academia Naţională de 
Ştiinţe a Ucrainei. Autor a peste 170 de lucrări ştiinţifice, didactico-me-
todice, de popularizare a ştiinţei, publicistice etc. Interesele ştiinţifice de 
bază sunt legate de istoria Ucrainei, istoriografie şi disciplinele istorice 
speciale. Are o experienţă pedagogică de peste 20 de ani. 

Alexandra	Kozorog	(redactor	naţional,	autor,	coautor)	— profesoară 
de istorie şi ştiinţe sociale, grad didactic superior, metodist, formator na-
ţional. Membru al Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Istorie şi Știinţe 
Sociale din Ucraina „Nova Doba”. Coautor la materialele metodice din 
domeniul istoriei şi ştiinţelor sociale. 
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Participanții proiectului  „Istoria comună. Dialoguri culturale”

Iulia	 Kuşneriova	 (redactor	 principal)	— profesoară la Gimnaziul nr. 
1567 din or. Moscova, preşedintele Consiliului organizaţiei obşteşti re-
gionale “Asociaţia profesorilor de istorie”. Autor de manuale, a surselor 
de educaţie pentru şcoală şi a publicaţiilor din domeniul didacticii is-
toriei. Expert, autor şi formator în cadrul unor proiecte educaţionale 
internaţionale.

Dzintra	 Liepinia	 (redactor)	 — profesoară de istorie şi politologie, 
membru al Asociaţiei Profesorilor de Istorie din Letonia, autor şi coautor al 
manualelor la didactica istoriei pentru profesori, coordonatorul proiectului 
de implementare a metodelor şi tehnicilor inovaţionale în predarea istoriei; 
formator naţional, expert şi redactor în proiectele EUROCLIO.

Besik	Lordkipanidze	(redactor	naţional,	autor)	— doctor în ştiinţe isto-
rice, cofondator al Asociaţiei Profesorilor de Istorie din Georgia (GAHE). 
Autor şi coautor a peste 50 de publicaţii, inclusiv lucrări ştiinţifice, curricu-
lumul naţional, manuale şi suporturi didactice la istorie.

Timur	 Luchin	 (coordonator	 naţional) — absolvent al Facultăţii de 
Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de 
Stat din Moldova. Participant la conferinţe şi şcoli internaţionale. Sfera de 
interese ştiinţifice: istoria relaţiilor internaţionale.

Liudmila	Males	(autor) —	doctor în ştiinţe sociologice, profesor. Autor a 
peste o sută de publicaţii, printre care lucrări metodice despre problemele 
de gen şi multiculturalitate, familie, demografie şi identitate. Ţine cursul 
„Didactica şcolii superioare”, axat pe tehnicile interactive de predare. 
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LA INTERSECŢIA CULTURILOR (Suport didactic pentru profesori)

Mikael	Malhasian	(autor)	— doctorand la Catedra de Istorie a Universităţii 
de Stat din Erevan. Preşedintele Societăţii Ştiinţifice Studenţeşti din USE. 
Profesor la Universitatea de Stat din Erevan şi la Gimnaziul „Kvant”. Autor 
a 5 monografii şi a peste 40 de articole ştiinţifice.

Natalia	Marcusi	(autor)	— profesoară de istorie la şcoala generală nr. 
1 din Kozov, Ucraina, membru al Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de 
Istorie şi Știinţe Sociale din Ucraina „Nova Doba”. A participat la elabo-
rarea materialelor didactice în cadrul mai multor proiecte. Participantă la 
proiecte şi seminare internaţionale.

Nikol	Margarian	(redactor	naţional,	autor)	— doctor în ştiinţe istorice, 
conferenţiar la Universitatea de Stat din Erevan. Autor a 2 monografii şi a 
peste 50 de lucrări ştiinţifice din domeniul onomasticii. Este interesat de 
problemele legate de teoria şi aspectele aplicative ale culturii, de cultu-
rologie. Ţine cursuri generale şi speciale la USE, participant la conferinţe 
internaţionale.	

Elene	Medzmariaşvili	 (redactor)	— profesor la Facultatea de Ştiinţe 
Umaniste a Universităţii de Stat din Tbilisi. Autor a peste 80 de publicaţii, 
dintre care cărţi, manuale de istorie, articole din domeniul didacticii istoriei, 
istoriei problemelor femeilor şi a problemelor imigrării. Participantă la 
conferinţe şi proiecte internaţionale.

Liuba	Melnic	 (autor)	— profesoară de istorie şi educaţie civică. Autor 
şi coautor al articolelor din domeniul didacticii istoriei şi educaţiei civice. 
Grad didactic I. 
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Participanții proiectului  „Istoria comună. Dialoguri culturale”

Oxana	Miheeva	(autor,	traducător)	— doctor în ştiinţe istorice, profe-
sor universitar, profesoară de istorie la şcoala generală, autor a peste o 
sută de publicaţii ştiinţifice şi metodice din domeniul istoriei, sociologiei 
urbane, educaţiei incluzive, tehnicilor interactive de predare.

Madona	Mikeladze	(autor)	— doctor în ştiinţe pedagogice, profesor aso-
ciat la Universitatea de Stat din Batumi “Şota Rustaveli”, decanul Facultăţii 
de Educaţie. Conducătorul filialei Asociaţiei Profesorilor de Istorie din 
Georgia (GAHE), participant la seminare şi conferinţe internaţionale, for-
mator naţional. Autor al lucrărilor ştiinţifice, coautor al unui suport didactic.

Nugzar	Molaşvili	(autor)	— profesor de istorie la şcoala nr. 42 din Tbilisi. 
A lucrat în calitate de cercetător știinţific la Institutul de Istorie, Arheologie 
şi Etnografie. Preşedintele Uniunii Profesorilor de Istorie din or. Tbilisi. 
Autor al unui şir de lucrări ştiinţifice, didactice şi de popularizare a ştiinţei. 

Sergiu	 Musteaţă	 (coordonator	 naţional)	 — decanul Facultăţii de 
Istorie şi Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, or. 
Chişinău, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova 
(ANTIM). Autor a 6 cărţi şi a peste 200 de articole ştiinţifice din domeniul 
istoriei, arheologiei, patrimoniului cultural şi analizei manualelor şcolare. 

Angela	 Muşenco	 (autor)	 — profesoară de istorie şi educaţie civică 
la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din or. Soroca, Moldova. Membru al 
Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). Sfera inte-
reselor ştiinţifice: minorităţile etnice şi religioase din Moldova. 
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LA INTERSECŢIA CULTURILOR (Suport didactic pentru profesori)

Rodica	Nastas	(autor)	— profesoară de istorie şi educaţie civică la Liceul 
Teoretic „Mihail Koţiubinski”, doctorandă la Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”. Membru al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din 
Moldova (ANTIM). Autor de articole ştiinţifice, participantă la proiecte, se-
minare şi traininguri internaţionale.

Ecaterina	 Odajiu	 (autor)	— profesoară de istorie şi educaţie civică, 
director-fondator al Muzeului de Istorie şi Etnografie din satul Borogani, 
Moldova. Coordonator de proiecte în domeniul culturii şi educaţiei 
elaborate în colaborare cu organizaţia VIVERE (Elveţia).

Aikaz	 Oganesian	 (coordonator	 naţional,	 autor)	— doctor în ştiinţe 
istorice, profesor la Catedra de Istoria Armeniei a Universităţii de Stat 
din Erevan. Consilierul directorului Institutului Manuscriselor Vechi — 
Matenadaran în numele lui Mesrop Maştoţ. Autor a 5 monografii şi a 
peste 70 de articole ştiinţifice.	

Lilia	Oganesian	(autor)	— laborant la Catedra de Filologie Franceză a 
Universităţii de Stat din Erevan. În anii 2007–2013 — colaborator ştiinţific 
al Institutului de Cercetări în domeniul ştiinţelor armene de pe lângă 
Universitatea de Stat din Erevan.

Grant	Oganian	(autor)	— doctorand la Institutul Manuscriselor Vechi — 
Matenadaran în numele lui Mesrop Maştoţ.



165

Participanții proiectului  „Istoria comună. Dialoguri culturale”

Olga	Pedan-Slepuhina	(coordonator	naţional,	autor,	coautor) — pro-
fesor-metodist, învăţătoare la şcoala nr. 65 din Lvov. Membru al Asociaţiei 
Naţionale a Profesorilor de Istorie şi Știinţe Sociale din Ucraina „Nova 
Doba”, autor şi coautor de publicaţii instructiv-metodice, formator naţio-
nal, participantă la seminare şi traininguri naţionale şi internaţionale.

Lali	 Pirţhalava	 (a	 prezentat	 un	 şir	 de	 materiale)	 — profesor la 
Facultatea Umanistă a Universităţii din Georgia. Autor a peste 60 de ar-
ticole ştiinţifice şi manuale şcolare de istorie, membru al colegiului de re-
dacţie a revistei „Istoricul” a Asociaţiei Profesorilor de Istorie din Georgia 
(GAHE).

Narmin	Radjabovа	(autor)	— profesoară. Autor a trei cercetări ştiinţifice 
şi a unui şir de articole. Participantă activă a întrunirilor de lucru din ca-
drul proiectului, a seminarelor şi a conferinţelor internaţionale consacrate 
educaţiei istorice şi civice.

Rauf	Radjabov	(coordonator	naţional)	— orientalist şi politolog, redac-
torul-şef al „3rd View”. Autor a peste 600 de lucrări din domeniul securi-
tăţii globale, regionale, energetice, de transport şi informaţionale; din do-
meniul conflictelor, a societăţii civile şi a educaţiei, co-redactor şi coautor 
a 5 cărţi de istorie a Caucazului de Sud. 

Vera	Saakian	 (autor)	— colaborator ştiinţific şi doctorandă la Institutul 
Manuscriselor Vechi — Matenadaran în numele lui Mesrop Maştoţ.
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LA INTERSECŢIA CULTURILOR (Suport didactic pentru profesori)

Lucia	Sava	(autor)	— doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar la Catedra de 
Istorie Universală a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din or. 
Chişinău, Moldova. Autor a peste 35 de cercetări şi articole ştiinţifice din 
domeniul istoriei naţionale contemporane şi a istoriei universale.

Steven	 Stigers	 (managerul	 proiectului)	 — directorul programelor 
EUROCLIO, responsabil de coordonarea generală a proiectului “Istoria 
comună. Dialoguri culturale”. Organizatorul şi coordonatorul proiectu-
lui Historiana. Mai mult de 15 ani participă la organizarea proiectelor 
educaţionale, de regulă, în ţările europene.

Ruzanna	Ţaturian	(autor)	— cercetător ştiinţific la Institutul de Arheologie 
şi Etnografie a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Republicii Armenia. Autor 
şi coautor a 2 monografii şi a peste 10 publicaţii din domeniul antrop-
ologiei consumului, a problemelor gender în societăţile contemporane 
din Caucaz. Studiază problemele legate de naţionalism şi identitate. 
Participantă la numeroase conferinţe internaţionale.

Tatiana	 Ţiganu	 (autor)	— profesoară de istorie şi director-adjunct la 
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, autor al unui şir de articole din 
domeniul educaţiei, membru al diferitor comisii educaţionale municipale. 
În prezent este axată pe problemele legate de structurarea informaţiei în 
scopul îmbunătăţirii procesului de predare a istoriei. 

Nana	Ţihistavi	(coordonator	naţional)	— doctor în ştiinţe istorice, pre-
şedintele Asociaţiei Profesorilor de Istorie din Georgia (GAHE). Din 1990 
activează în instituţiile de învăţământ superior din Georgia. A participat 
în proiecte internaţionale din domeniul educaţiei istorice, la conferinţele 
internaţionale consacrate educaţiei istorice şi civice, formator naţional. 
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Participanții proiectului  „Istoria comună. Dialoguri culturale”

Manana	Şekiladze	(autorul	hărţilor)	— profesoară la Şcoala Europeană 
din or. Tbilisi, vice-preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Istorie din 
Georgia (GAHE). A elaborate hărţi pentru manualele de istorie. Metodist, 
formator naţional.

Nodar	Şoşiaşvili	(autor)	— participant la un şir de conferinţe ştiinţifice 
internaţionale. În prezent lucrează la teza de doctor. Totodată, activează 
în domeniul pedagogiei. 

Polina	 Verbițkaia	 (coordonator	 național,	 autor)	— doctor în științe 
pedagogice, profesor la Catedra Istoria Ucrainei a Universității Naționale 
„Politehnica” din Lvov, director executiv al Asociației Naționale a 
Profesorilor de Istorie și Științe Sociale „Nova Doba” din Ucraina, 
ambasadorul EUROCLIO, autor a peste 100 de publicații științifice.

Vera	Vrabie	— profesoară de istorie, istoria culturii și educație civică, 
membru al Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM). 
Autor și coautor al unui șir de publicații din domeniul istoriei, educației 
civice și didacticii predării acestor discipline.

Angela	Zeama	(autor)	— profesoară de istorie şi educaţie civică la Liceul 
Teoretic „Constantin Stere” din or. Soroca, Moldova, membru al Asociaţiei 
Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM), autor de articole des-
pre necesitatea utilizării metodelor interactive la orele de istorie. 
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