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SUGESTII DE UTILIZAREA SURSELOR ISTORICEVIZUALE ÎN CADRUL ORELOR

DE ISTORIE - FOTOGRAFIA CA SURSĂ ISTORICĂ

Prof. Ilie Leonard Cornel

Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Călărași

Activitatea cu sursele istorice este una deosebit de importantă în demersul didactic, în cadrul

orei de istorie. Competenţele din programele şcolare pe care trebuie să le atingem, ne obligă să

folosim sursele istorice, atât cele scrise cât şi cele vizuale. Profesorul de istorie trebuie să îşi

selecteze cu mare atenţie conţinuturile şi, în funcţie de ele, sursele istorice. El va analiza în prealabil

sursa istorică şi se va asigura că elevii pot să analizeze informaţiile oferite de sursă pe baza

cunoştinţelor, abilităţilor dobândite de către ei anterior. Mai întâi de toate, profesorul trebuie să se

întrebe: posedă elevii destule cunoştinţe cu privire la subiectul aflat în discuţie şi la perioada de timp

la care se referă sursa istorică. Dacă da, se poate răspunde la întrebări apelându-se la abilităţile şi la

instrumentele de lucru ale elevilor.

Ne-am propus în cadrul acestui material, să ne oprim asupra fotografiei ca izvor istoric

precum şi la modul în care putem folosi fotografia în cadrul orelor de istorie, în procesul de predare

– învăţare – evaluare.

Fotografia reprezintă un document vizual, un instrument important în predarea istoriei. Este

prezentă în manualele şcolare sub diferite forme: scene de viaţă cotidiană, scene de confruntări

militare, portrete de personalităţi, aspecte ale vieţii sociale, economice, politice şi culturale. Ea are

un impact deosebit asupra elevilor, analiza ei îi ajută să înţeleagă mai bine şi mai clar unele

conţinuturi istorice, stimulează imaginaţia elevului şi capacitatea de observaţie. Fotografia poate fi

folosită ca sursă istorică pentru toate perioadele istorice, însă forţa evocatoare a acesteia este pentru

perioada secolelor XIX-XX. Fotografia reprezintă un document vizual, un martor al istoriei

secolului XIX-XX şi nu doar. Fotografia reprezintă un instrument decisiv în cadrul mijloacelor

moderne mass-media şi un instrument important în predarea istoriei.

Avantajele folosirii fotografiei în cadrul orelor de istorie:

 Stimulează imaginaţia elevului;

 Are o forţă de evocare deosebită;

 Elevul poate să îşi folosească capacitatea de observaţie;

 Elevul poate învăţa să gândească şi să observe critic;

 Poate oferi profesorului ocazia de a reface o mică parte din atmosfera perioadei;

 Are un impact deosebit asupra elevilor, ajutându-i să înţeleagă mai bine

evenimentul/faptul istoric.

Există, evident, şi unele dezavantaje ale folosirii fotografiei la clasă:

 Un timp destul de mare afectat în cadrul lecţiei;

 Prezenţa unei a doua imagini poate altera cadrul şi semnificaţia primei fotografii;

 Fotografia poate fi manipulată sau trucată.

Profesorul de istorie trebuie să selecteze cu mare atenţie fotografiile pe care urmează să le

folosească în demersul didactic. Iată câteva posibile criterii pentru alegerea fotografiilor pentru ora

de curs:

 Să poată fi uşor puse în legătură cu alte surse istorice;

 Să pună în valoare cunoştinţele şi aşteptările elevilor;

 Să prezinte anumite ambiguităţi sau chiar contradicţii ce necesită a fi explicate şi
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investigate;

 Să poată fi analizate de către elevi.

Ce ar trebui să ştie profesorii dar şi elevii în legătură cu o fotografie ?

 Fotografiile care sunt păstrate ca documente/surse istorice au fost la rândul lor supuse

unui proces de selecţie;

 Fotografiile respectă convenţiile şi perspectivele perioadei în care au fost realizate;

 Fotografiile pot fi uşor manipulate sau trucate;

 Fotograful poate avea un efect direct asupra evenimentelor care sunt fotografiate.

Atunci când folosim o fotografie în demersul didactic, ea trebuie analizată foarte atent,

trebuie să privim dincolo de imagine, adică să descifrăm şi să descoperim „mesajul” transmis prin

intermediul imaginii. Iată care sunt principalele aspecte pe care trebuie să le urmărim atunci când

analizăm o fotografie în demersul didactic:

 Tema: manifestaţie, miting, reuniune internaţională, scenă din viaţa cotidiană, scenă de

război, personaje.

 Datarea: poate fi făcută observând:

o indicaţii directe – titlu, legendă, inscripţii, vegetaţie;

o indicaţii indirecte – costume, obiecte, arhitectură.

 Personajele: sunt personalităţi cunoscute sau anonimi aparţinând unor tipologii sociale,

se observă vestimentaţie, obiectele, alte atribute, atitudinea personajelor.

 Dispunerea personajelor: se poate realiza în jurul unui personaj principal, indicându-se

astfel o ierarhie, poate fi o imagine de ansamblu cu personaje prezentate egal, personajele

aflate în prim-plan sau aflate în fundal.

 Locul (spaţiu): poate fi indicat graţie unei construcţii sau a unei inscripţii.

 Planul: exprimă un cadru general, larg, permite descrierea unei scene, situarea într-un

context sau prezintă un cadru izolat dintr-o acţiune.

 Interpretarea imaginii:

o Autorul: comportă aceiaşi analiză ca şi autorul unui text;

o Imaginea: este reprezentativă, este spontană, este exagerată, trucată, manipulată;

o Locul publicării: publicaţie oficială, de propagandă, de opoziţie;

o Contextul publicării imaginii: contextul desfăşurării unui eveniment, momentul

ales.

 Semnificaţia imaginii: se analizează prin raportarea la subiect, la temă, la cadrul cultural

pe care îl reprezintă, la referinţele ideologice pe care le comportă.

Un tip aparte de fotografie îl reprezintă fotografia de presă. Ea se prezintă sub forma unui

instantaneu, al unei acţiuni, al unui personaj sau grup de oameni aflaţi într-o anumită situaţie

considerată reprezentativă pentru evenimentul respectiv. Fotografia de presă este percepută ca o

expresie foarte fidelă a realităţii şi de aceea poate fi considerată un document istoric.

În continuare dorim să arătăm modalitatea folosirii unor fotografii atunci când le utilizăm în

demersul didactic, ca surse istorice. Am ales spre exemplificare câteva activităţi de

învăţare-evaluare pe baza unor fişe de lucru pe care le-am utilizat la clasa a VII-a în cadrul lecţiilor

de recapitulare finală. Activităţile de învăţare, au urmărit formarea la elevi a unor competenţe bazate

pe folosirea surselor istorice în cunoaşterea unor evenimente şi fapte din trecut, cu scopul de stimula

elevilor creativitatea, spiritul de observaţie şi de a le trezi interesul pentru studiul istoriei. Conform

programei şcolare, competenţele specifice pe care le-am urmărit prin desfăşurarea acestor activităţi

de învăţare, sunt:
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 Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza surselor

istorice;

 Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând informaţii selectata din

sursele istorice;

 Stabilirea relaţiei de cauzalitatea pentru un faptul istoric din secolul al XX-lea în sursele istorice

date;

 Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi în cadrul unei dezbateri.

Desfăşurarea activităţilor: Elevii sunt grupaţi în cinci echipe de lucru, primesc fişele de

lucru, le analizează câteva minute, apoi răspund întrebărilor de pe fişa de lucru. Reprezentantul

fiecărei echipe va citi răspunsurile date. Profesorul supune dezbaterii clasei răspunsurile date de

fiecare echipă.
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FIŞA DE LUCRU nr. 1

Foto: Entuziasm la Paris. 11 noiembrie 1918.

Priviţi fotografia de mai sus. Pe baza cunoştinţelor dobândite şi din analiza imaginii,

răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Identificaţi tipul de sursă istorică.

2. Identificaţi faptul istoric care a prilejuit acest entuziasm.

3. Cine credeţi că a realizat sursa istorică şi în ce context?

4. Imaginaţi-vă ca sunteţi un personaj din acea mulţime. Descrieţi în aproximativ 10 rânduri

atmosfera de pe străzile Parisului.

5. Credeţi că imaginea este trucată, exagerată, manipulată? Argumentaţi răspunsul.

6. Ce semnificaţie/importanţă are sursa istorică analizată.

7. Daţi un alt titlu sursei istorice. Argumentaţi alegerea făcută.

8. La ce alte surse istorice mai putem apela pentru a înţelege şi mai mult momentul imortalizat

de sursa istorică.
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FIŞA DE LUCRU nr. 2

Foto: Primirea preşedintelui american W.Wilson la Paris

Priviţi fotografia de mai sus. Pe baza cunoştinţelor dobândite şi din analiza imaginii,

răspundeţi următoarelor cerinţe :

1. Identificaţi tipul de sursă istorică.

2. Identificaţi faptul istoric la care face referire sursa.

3. Dataţi sursa istorică.

4. Cine credeţi că a realizat sursa istorică şi în ce context a fost efectuată fotografia ?

5. Grupele 1 – 2. Imaginaţi-vă ca sunteţi un personaj aflat în acel moment pe străzile Parisului.

Descrieţi în aproximativ 10 rânduri atmosfera de pe străzile Parisului.

Grupele 3 – 5. Imaginaţi-vă ca sunteţi jurnalist aflat la faţa locului şi trebuie să realizaţi un

scurt reportaj despre vizita preşedintelui W.Wilson la Paris.

6. Credeţi că imaginea este trucată, exagerată, manipulată? Argumentaţi răspunsul.

7. La ce alte surse istorice mai putem apela pentru a înţelege şi mai mult momentul imortalizat

de sursa istorică.
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