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Resursă pentru profesori  
Exercițiu de istorie contrafactuală 
 
 
Dragi profesori, 
 
Vă invităm să organizați, împreună cu elevii, dezbateri pornind de la întrebarea „Ce s-ar fi întâmplat 
dacă…?”. Ideal ar fi să le oferiți elevilor tema (întrebarea), să-i lăsați o zi-două să se documenteze și 
apoi să vă înfățișeze „istoria alternativă”, așa cum o văd ei. 
 
Pentru ziua dezbaterii, vă oferim și câteva întrebări ajutătoare, ca să activați discuția. 
 
Vă propunem mai jos câteva teme capabile să îi provoace pe tineri să exploreze, să-și pună singuri 
întrebări și să facă descoperiri în diferite domenii care țin de bunăstarea omenirii și a Planetei. 
 
Teme de dezbatere: 
 
 - Ce s-ar fi întâmplat dacă romanii descopereau praful de pușcă pe vremea Imperiului Roman? 
 
Întrebări ajutătoare: 
 

 Cum ar fi evoluat războiul? 
 Ar fi fost folosită această tehnologie și în alte contexte? 

 
- Cum ar fi descurs istoria planetei dacă romanii ar fi descoperit cum să șlefuiască sticla pentru a 
obține lentile? 
 
Întrebări ajutătoare: 
 

 Dacă ar fi utilizat lentilele pentru a își construi telescoape și ar fi putut să studieze cosmosul, 
ce revelații ar fi avut? 

 Dacă ar fi dezvoltat microscopul și ar fi putut să studieze componența celulelor, unde ar fi 
fost medicina în ziua de astăzi? 

 
- Dacă în 1960, mișcarea hippie care promova întoarcerea la natură, ar fi avut mai mulți susținători, 
care ar fi fost situația planetei în prezent? 
 
Întrebări ajutătoare: 
 

 Cum s-ar fi schimbat evoluția căutării de petrol? 
 Am fi avut mașini electrice de acum 50 de ani? 

 
- Dacă, printr-un miracol, ați putea folosi tehnologia de manipulare genetică din filmul Jurassic Park, 
ce animal ați readuce la viață dintre cele dispărute? 
 
Întrebări ajutătoare: 
 

 Ce specii de animale care au dispărut cunoașteți? (exemple: Pasărea Dodo, Mamutul, 
Smilodonul - tigrul cu dinții sabie, dinozaurul pitic) 

 Ce specii ar dispărea dacă animalul ales ar reveni la viață? 
 
 
Vă încurajăm să identificați, împreună cu elevii dvs., și alte teme inedite de dezbatere care îi pot 
face pe tineri mai conștienți de importanța protejării mediului, a resurselor și a vieții pe Pământ. 


