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*această rubrică apare în colaborare cu centrul Parteneriat pentru Dezvoltare şi cu suportul financiar 
al fundaţiei soros-moldova şi al institutului pentru o societate deschisă, new York.

Femeile din şi în umbra 
istoriei: pentru o lecţie de 

istorie şi cu femei

„(...)Bărbaţii fac istoria cea mare.
Femeile scriu istoria din spatele primeia (...)”

(Marius Chivu)

Înţelegerea cu acurateţe a dimensiunii de gen, în toată 
complexitatea sa, este deosebit de importantă pentru 
formarea tinerei generaţii – cetăţenii zilei de azi şi de 
mîine. Din acest motiv, cadrul educaţional trebuie să 
fie unul integrativ, inclusiv pentru paradigma egalităţii 
de gen. Fiind un proces social complex, educaţia este 
profund influenţată de o multitudine de factori, iar con-
siderarea specificului contextului în care se desfăşoară 
actul educaţional este crucial. De aici şi interesul nostru 
constant pentru ce şi cum se întîmplă în şcoală, în aceste 
perioade pe care continuăm să le numim „de tranziţie”, 
dar pentru care nu avem de fiecare dată la îndemînă şi 
abordările necesare. În mod inevitabil, toate fenomenele 
din societate, la nivelul valorilor, idealurilor, scopurilor 
şi finalităţilor, îşi găsesc reverberaţii în plan educaţional, 
prin intermediul şcolii, profesorilor, manualelor etc. Aici 
se reflectă plenar toate tendinţele şi schimbările din socie-
tate, atît în planul interacţiunilor (coleg-coleg, elev-cadru 
didactic, profesor-profesor, corp didactic-director etc.), 
cît şi al conţinuturilor (curricula, manuale şcolare, surse 
bibliografice recomandate etc.).

Avînd în vedere mişcarea internaţională şi naţională cu 
privire la promovarea egalităţii de gen, ca valoare funda-
mentală pentru o democraţie şi parte a drepturilor omului, 

este evident faptul că la nivelul procesului educaţional se 
regăsesc, din ce în ce mai des, diverse componente ale 
paradigmei de gen. Putem constata cu satisfacţie faptul că 
tot mai mulţi profesori şi elevi sînt interesaţi şi se preocupă 
în mod conssecvent de acest domeniu, dar, spre regret, 
deschiderea profesorilor şi a elevilor poate fi blocată de 
lipsa unor schimbări explicite în curriculum şi manuale 
şcolare, care tot întîrzie, peste aşteptări.

Dată fiind stringenţa acestor îmbunătăţiri în sistemul 
educaţional, Centrul Naţional de Studii şi Informare pen-
tru Problemele Femeii Parteneriat pentru Dezvotlare, 
împreună cu experţi în domeniu, a realizat mai multe 
studii cu privire la componenta de gen în învăţămîntul 
din Republica Moldova. Acestea au scos în evidenţă 
faptul că, din nefericire, manualele şcolare, în marea lor 
majoritate, nu sînt prietenoase abordărilor recente şi pe 
alocuri, chiar inovatoare, în domeniul de gen.

În opinia noastră, disciplina şcolară Istoria oferă un 
cadru optim pentru ca subiecte ce ţin de domeniul de refe-
rinţă să fie abordate cu regularitate, deoarece tocmai aici 
se înregistrează cele mai crase inegalităţi, în special în ceea 
ce priveşte rolul femeilor, recunoaşterea meritelor acestora, 
de-a lungul istoriei unui popor, a unei ţări sau civilizaţii.

Principiile care stau la baza evoluţiei rolului femeii 
în societate sînt munca asiduă, dorinţa de afirmare şi, nu 
în ultimul rînd, tăria de caracter, de care au dat dovadă 
reprezentantele sexului feminin de-a lungul timpului. Nu 
toate femeile au trăit în anonimat sau au fost victime, şi 
nu toate femeile au murit ca sclave; ar fi şi neadevărat, 
şi nemeritat din punct de vedere istoric ca întregul sex 
feminin să fie prezentat ca pasiv şi învins dinainte.

Emanciparea femeii este, în esenţă, măsura gradului 
de civilizaţie generală al societăţii. De aici un alt argu-
ment plauzibil pentru considerarea dimensiunii de gen 
în cadrul orelor de istorie. Disciplina Istoria, predată 

Daniela
tERzi-BaRBaRoşiE

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare
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în şcoală are caracteristici care o diferenţiază de alte 
istorii. la ore, activitatea de instruire şi, în general, 
demersul educaţional în întegime, are un scop civic 
bine determinat, iar cadrele didactice sînt conştiente de 
faptul că vîrsta elevilor dictează, în mare parte, selecţia 
conţinuturilor şi a metodelor de predare. Totodată, 
conţinuturile sînt foarte mult influenţate de aşteptările 
societăţii, care, în mod cert, interferează şi cu statulul 
femeii şi al bărbatului, şi cu rolurile acestora, în societate 
şi în viaţa privată.

Cercetarea unor aspecte din domeniul de gen poate 
fi un demers motivant şi provocator pentru elevi. Studiul 
detaliat asupra aportului femeilor în anumite perioade 
istorice şi contextualizarea constatărilor majore ar putea 
fi o imensă resursă de învăţare pentru elevi, uneori chiar 
şi pentru profesori. Recomandăm utilizarea, în acest sens, 
a metodei de cercetare şi investigaţie Istorie orală, care 
elucidează cel mai bine acea parte a experienţei umane şi, 
în particular, a celei feminine care nu apare, de regulă, în 
manualele de istorie, care deseori rămîne nevalorificată, 
dar care face cu adevărat istoria. Pentru elevi, implicarea 
în proiecte de istorie orală poate contribui la o mai bună 
cunoaştere a unor teme specifice de gen, dar şi la desco-
perirea unor aspecte inedite ale acestora.

Istoria orală reprezintă un domeniu particular al 
ştiinţelor istorice, din mai multe cauze. O primă cauză 
este dinamismul tipului de demers, fapt demonstrat şi de 
multitudinea de termeni tehnici daţi tipurilor de abordări: 
istoria orală este utilizată în cercetări ale perioadei ac-
tuale (istoria imediată) sau ale perioadelor pentru care 
mai există martori oculari (istoria recentă); ea poate fi 
folosită pentru analiza diferitelor dimensiuni ale vieţii 
comunităţilor umane, fie că discutăm despre istoria unor 
categorii sociale sau despre istoria unor spaţii aparte 
(de ex., periferia), sau despre vîrstele umane (istoria 
copilăriei). la aceste specificităţi, recomandăm să fie 
inserată dimensiunea de gen, care să treacă, ca un fir 
roşu, prin toate segmentele cercetării. O cercetare efec-
tuată în baza istoriei orale se bazează pe amintirile şi 
experienţele martorilor oculari sau ale contemporanilor 
la evenimente. Pentru profesor, această activitate oferă o 
serie de oportunităţi, care, corect evaluate, pot ajuta nu 
numai la transferul de cunoştinţe, ci şi la tratarea unor 
elemente legate de transferul de valori şi atitudini. În plus, 
utilizarea istoriei orale permite planificarea de activităţi 
de grup şi în afara şcolii.

Ce este istoria orală?
- O metodă complexă de învăţare, bazată pe pregă-

tirea şi realizarea de către elevi a unor interviuri 
şi valorificarea acestora la clasă, în scoprui de 
instruire.

- Este şi o povestire, o rememorare a unor eve-
nimente istorice de către o persoană sau de mai 
multe, intervievate la acelaşi subiect.

Cum se realizează?
- Elevul/eleva cercetează un subiect (ales în mod 

independent sau la sugestia profesorului/pro-
fesoarei); intervievează persoanele selectate, 
creează produse (fotografii, texte, portofolii etc.), 
analizează şi discută produsele create.

- Informaţiile sînt culese prin itnermediul intervi-
urilor înregistrate şi apoi transcrise.

- Persoana care a realizat interviurile analizează 
informaţiile şi scrie un text/o istorie.

Care sînt etapele de lucru?
1) Pregătirea:
- alegerea subiectului/temei: evenimente istorice, 

dezastre naturale, tradiţii etc.;
- stabilirea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor 

aşteptate;
- determinarea ariilor curriculare/disciplinelor 

impicate (de ex., istorie şi limbă română);
- cercetarea de dinainte de interviu – asigură 

cantitatea necesară de informaţii despre tema 
abordată şi formularea unor întrebări; surse 
pentru cercetare pot fi cărţi, articole publicate în 
ziare şi reviste, obiecte, fotografii etc.;

- exersarea tehnicilor de observare şi de intervie-
vare;

- pregătirea echipamentului – reportofon, casete 
audio, aparat de fotografiat etc.;

- identificarea persoanei/persoanelor pentru inter-
viu şi contactarea acesteia/acestora.

2) Interviul. Realizarea acestuia presupune:
- formularea unor întrebări adecvate, de obicei 

deschise, şi ascultarea cu atenţie a interlocuto-
rului/interlocutoarei;

- transcrierea textului interviului – integrală sau 
fragmentară;

- organizarea şi analiza materialului – identifica-
rea ideii centrale şi a informaţiilor utile pentru 
redactare.

3) Realizarea produsului:
- redactarea istoriei orale – scrierea unui articol, 

eseu, povestire etc. în care să fie incluse infor-
maţii/fragmente din interviu;

- realizarea unui produs al proiectului – culegere, 
film, articol de presă, spectacol, raport de cerce-
tare, portofoliu de istorie orală, expoziţie etc.;

- prezentarea produsului – în faţa colegilor de clasă 
şi de şcoală, a profesorilor şi părinţilor, a reprezen-
tanţilor comunităţii etc.;

- asigurarea păstrării produsului – în colecţiile 
şcolii, muzeu, biblioteca şcolii/localităţii etc.

Notă: Proiectele de istorie orală se realizează în 
cadrul mai multor arii curriculare şi necesită un efort 
de echipă la nivelul clasei/şcolii.

fEmEilE din şi în umBra isToriEi: pEnTru o lEcţiE dE isToriE şi cu fEmEi
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Competenţe dezvoltate la elevi:
- gîndire critică;
- analiză, sinteză şi evaluare;
- redactare de texte;
- formulare de întrebări;
- comunicare şi ascultare activă;
- de gen;
- observare;
- utilizarea tehnicii de înregistrare;
- organizare şi lucru în echipă;
- prezentare publică.
Evaluarea elevilor
În cadrul unor proiecte de istorie orală, elevii sînt 

evaluaţi avînd în vedere:
- produsele activităţilor – texte, fotografii, porto-

folii etc.;
- procesele care au loc – selecţie, documentare, 

transcriere, observare, cercetare etc.;
- competenţele vizate.
Argumente în favoarea utilizării acestei metode:
1. Resursele ce trebuie alocate nu sînt mari. În 

funcţie de scopul exerciţiului şi de timpul dis-
ponibil, elevii pot intervieva membrii familiei 
sau personalităţi ale comunităţii.

2. Timpul efectiv de desfăşurare a exerciţiului nu 
afectează foarte mult timpul efectiv de predare. 
Activitatea de interogare a surselor se realizează 
în afara orelor de clasă; lecţia este folosită doar 
pentru raportarea rezultatelor şi compararea lor 
cu alte surse (cel mai simplu, cu informaţiile din 
manual).

3. utilizarea surselor de istorie orală asigură o 
participare activă a elevului la reconstruirea 
trecutului; profesorul devine, din depozitar al 
cunoaşterii, un moderator şi o persoană implicată 
alături de elevi în această reconstrucţie.

4. Exerciţiile care pot fi realizate sînt diverse şi pot fi 
adecvate la nivelul clasei. De la solicitarea de a in-
tervieva membrii în vîrstă ai familiei, de a redacta 
un eseu pornind de la un număr limitat de astfel de 
surse, pînă la a compara punctele de vedere expri-
mate de martorii oculari şi diferenţele dintre ceea 
ce au văzut unii şi alţii doar au auzit, profesorul 
are la dispoziţie o varietate de abordări. Astfel de 
posibile teme sînt cele legate de experienţa pro-
priei familii, a comunităţii sau, de ex., de modul în 
care bărbaţii percep activismul femeilor ori rolul 
lor în societate, de compararea surselor de istorie 
orală cu surse scrise.

5. Istoria are marele dezavantaj de a părea foarte 
abstractă. Istoria orală permite stabilirea unei 
legături între experienţa şi mediul personal al 
elevului şi evenimente, fenomene care au loc pe 
o scară mai largă.

6. Relaţia cu educaţia civică este foarte marcată.
Există însă şi serioase limitări ale acestei categorii 

de surse, şi anume:
1. Sursele orale au o pronunţată dimensiune 

subiectivă. Subiectivitatea se datorează percepţiei 
individuale a fenomenului sau evenimentului 
(modul în care un individ a sesizat prin prisma 
propriei educaţii, a intereselor şi nevoilor sale), 
dar şi trecerii timpului – martorul a uitat unele 
detalii sau a considerat că nu sînt semnificative. 
lipsa de deschidere pentru problematica de gen 
şi conservatorismul de gen împiedică realizarea 
unei bune istorii orale.

2. Subiectivitatea are şi o altă latură: termenul 
de adevăr este mai puţin valid decît cel de 
verosimil. Altfel spus, dacă acceptăm această 
subiectivitate, o sursă nu poate fi adevărată şi 
alta nu; diferenţa rezidă în efortul de obiectivi-
tate al informantului.

3. De aceea, în unele situaţii, este necesară com-
pararea diferitelor puncte de vedere exprimate, 
ceea ce poate duce la un consum mare de timp 
pe durata raportării (a analizării interviurilor).

4. În plus, profesorul trebuie să ţină cont şi de im-
plicarea subiectivă a elevilor în exerciţiu. unele 
teme pot fi diferit asumate de elevi, astfel că 
profesorul trebuie să aleagă un set foarte precis de 
întrebări (sugerăm abordarea aspectelor legate de 
stabilirea faptelor prezentate de către informanţi 
şi mai puţin evaluarea acestora – sublinierea ca-
racterului fragmentar, individual al informaţiilor 
este importantă).

Evaluînd argumentele pro şi contra utilizării istoriei 
orale în predarea istoriei, care să integreze şi dimensiunea 
de gen, concluzia noastră este că aceasta reprezintă un 
instrument, pentru unele teme, pe deplin justificat.

Alte modalităţi simple de includere a problematicii 
de gen în predarea istoriei:

- Solicitaţi elevilor să formuleze răspunsuri scurte la 
întrebări punctuale, axate pe problematica de gen.

- la teme mai vaste, rugaţi-i să ofere în scris răs-
punsuri de dimensiune medie (36 de enunţuri) la 
întrebări care cer analiza unor texte sau compara-
rea mai multor surse istorice (texte sau imagini), 
pentru a surprinde diverse aspecte de gen.

- Propuneţi elevilor să elaboreze eseuri structurate, 
deci cu un plan prestabilit, în care să fie nuanţată 
paradigma de gen.

- Apelaţi şi la eseurile libere, fără un plan presta-
bilit, care permit elevilor să formuleze propriile 
ipoteze de lucru şi să construiască argumentări 
în conformitate cu experienţa lor şi cu lecturile 
de pînă acum (recomandate de către profesor sau 
alese în mod independent).

fEmEilE din şi în umBra isToriEi: pEnTru o lEcţiE dE isToriE şi cu fEmEi
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- Organizarea unor dezbateri la teme specifice 
de gen (de ex., Rolul femeilor în comunitatea 
noastră, Rolul femeilor în istoria civilizaţiilor, 
Rolul femeilor în politică etc.).

- În funcţie de vîrsta elevilor, puteţi folosi şi surse 
vizuale (tablouri, afişe, hărţi etc.), pentru a accen-
tua anumite discrepanţe, inegalităţi, stereotipizări 
etc. în domeniul de gen.

Ştiaţi că...

În Grecia antică, pe cînd Aristotel 
ţinea discursuri solemne în faţa stu-
denţilor despre inferioritatea innăscută 
a femeilor, o tînară numită Agnocide a 
reuşit să pătrundă în lumea erudiţilor, 
rezervată în acel timp numai bărbaţi-
lor. De asemenea, ea a fost şi prima 
femeie ginecolog din istorie.

zubaidah, fermecătoarea regină 
a povestirilor din O mie şi una de 
nopţi, a salvat în realitate ţara de un 
război civil – refuzînd să se răzbune 
pentru uciderea fiului ei, fiind recu-
noscută eroină naţională.

zenobia, faimoasa regină răz-
boinică din Sciţia, a pus pe fugă 
armata romană.

un important impact asupra isto-
riei femeilor a fost povestea hipatiei, 
matematiciană şi filozoafă din Gre-
cia. Aceasta era o persoană raţională, 
care a devenit reprezentantă marcantă 
a şcolii alexandrine, predînd filozo-
fie, geometrie, astronomie şi algebră 
la universitate. Elevii săi o adorau 
şi au denumit-o Filozoafa. Ea a fost 
torturată şi omorată de către Chiril, 
patriarhul Alexandriei, pentru sim-
plul fapt că era femeie, ciocnindu-se 
de dogma noii religii creştine.

Marie Curie este prima feme-
ie care a predat la Sorbona, prima 
persoană de două ori laureată a pre-
miului Nobel şi singura care a prim-
it distincţia pentru două domenii:  
fizică şi chimie. Marie Curie este 
considerată un pionier în domeniul 
radioactivităţii, cercetările sale fiind 
fundamentale pentru urmaşii săi în-
tr-ale ştiinţei. Deşi a primit cetăţenie 
franceză şi întreaga activitate şi-a 
desfăşurat-o în Franţa, Marie Curie 
nu a renunţat la legătura cu Polonia. 

Descoperind primul său element 
chimic, l-a botezat “polonium”, 
iar ulterior a înfiinţat Institutul de 
Oncologie în varşovia, care a fost 
condus de sora ei şi care există şi în 
prezent. Din păcate, tot activitatea 
ei prodigioasă i-a adus moartea, la 4 
iulie 1934, după ce s-a îmbolnăvit de 
cancer, din cauza radiaţiilor.

Personaje feminine de o mare 
valoare au influenţat dezvoltarea 
civilizaţiilor. Cursul istoriei însă a 
dus la contexte prin care numele lor 
a fost mult prea puţin evidenţiat, în 
ciuda importanţei.

Ioana D’Arc, eroina fecioară a 
Franţei, la vîrsta de doar 17 ani, se 
afla în fruntea armatelor franceze, du-
pă ce l-a convins pe regele Carol al 
vII-lea că aude vocea lui Dumnezeu, 
care i-a spus să ia înapoi pămînturile 
pierdute în favoarea englezilor. Însă, 
după mai multe bătălii cîştigate şi 
după ce Carol este uns rege, “fe-
cioara din Orléans” este părăsită de 
noroc şi de cel pe care îl ajutase: e 
capturată, acuzată de erezie şi, în 
final, arsă pe rug, la 30 mai 1431. ul-
terior, eroina a fost reabilitată, apoi 
sanctificată, în anul 1921.

Maica Tereza este cunoscută în 
lumea întreagă pentru activităţile sale 
caritabile, pentru viaţa virtuoasă pe 
care a dus-o, dedicată în întregime 
celor oropsiţi, celor săraci şi bolnavi. 
la 10 ani după moartea sa, în 2007, 
vaticanul a început procedurile pen-
tru sanctificarea Maicii Tereza, după 
ce o beatificase în 2003.

Deşi mulţi se lasă induşi în eroare 
de numele său rezonant, Indira Gandhi 
nu are nici o legătură de rudenie cu 
celebrul Mahatma, prin urmare nici 
nu îi datorează faima. Indira Gandhi 
Pryadarshini – numele ei de fată fiind 

Nehru – s-a născut la 19 noiembrie 
1917, într-o familie de politicieni. A 
fost unicul copil al prim-ministrului 
indian Jawaharlal Nehru, iar bunicul 
ei, Motilal, era un cunoscut militant 
pentru independenţa faţă de englezi, 
membru al Partidului Congresului 
Naţional. În acelaşi partid şi-a făcut 
ucenicia şi Indira, atent supravegheată 
de tata, după ce şi-a finalizat studiile 
la Oxford. Soţul ei, avocatul Feroze 
Gandhi, activa în aceeaşi formaţiune 
politică. Cei doi au fost arestaţi de 
englezi pentru “acţiuni subversive” şi 
încarceraţi timp de 13 luni. După ce 
India şi-a obţinut independenţa, la 15 
august 1947, politiciana Indira Gandhi 
a devenit una dintre cele mai impor-
tante figuri în ţara sa. A fost preşedintă 
a Partidului Congresului Naţional, 
ministră a Informaţiei şi chiar şefă 
a Cabinetului de Miniştri. În timpul 
mandatului său, India a cunoscut cel 
mai mare progres, după reformele care 
i-au adus modernizarea şi intrarea “în 
rîndul lumii”. Ca orice personaj puter-
nic, şi-a făcut destui duşmani. A fost 
asasinată, pe 31 octombrie 1984, de 
către trei membri ai gărzii personale, 
care s-au dovedit a fi nişte extremişti 
infiltraţi în anturajul său.
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