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HYRJE
Analiza e realizuar është rezultat i hulumtimit në kuadër të projektit “Reduktimi i stereotipave gjinor në arsim”, i iniciuar nga Instituti për të Drejtat e Njeriut, i financuar me mbështetje Nordike
të Maqedonisë së Veriut, me qëllim që
të identifikohen stereotipat gjinorë në
përmbajtjet e teksteve shkollore të cilat
përdoren në arsimin fillor.

të “natyrshme”, e as që janë të “lindura”,
por i ka konstruktuar shoqëria (të fituara,
të më mësuara) 1. Kështu për shembull,
meqë gruaja lind dhe jep gji, deri më sot
duket krejtësisht e “natyrshme” se ajo më
mirë mund të kujdeset për fëmijët, dhe rrjedhimisht me këtë edhe për të tjerët, ashtu siç duket e “panatyrshme” këtë ta bëjnë
meshkujt.

Për tekstet shkollore thuhet se janë
“pasqyrë” e normave dhe vlerave të një
shoqërie, të cilat mund të jenë edhe mjet
politik përmes seleksionimit, lëshimeve
ose përmes prezantimit të shtrembëruar të përmbajtjeve (Bašaragin, Savić,
2016). Së këtejmi, prezenca e stereotipave
gjinorë në tekstet shkollore mund të jetë
bazë e praktikave diskriminuese dhe bazë
për ruajtjen e pozitës së pabarabartë të
femrave në shoqëri.

Gjykimet tradicionale të vlerave për
vendin dhe rolin e ndikimeve gjinore në
shtigje të gjata, reflektohen edhe në tekstet shkollore, dhe në vend që të kontribuojnë në tejkalimin e tyre, ato janë
edhe një mekanizëm për ruajtjen e modelit kulturor patriarkal. Por, meqë arsimi
nuk na e ofron vetëm tablonë e botës në
të cilën jetojmë, por kontribuon edhe në
krijimin e botës në të cilën dëshirojmë të
jetojmë, në barazi dhe mosdiskriminim,
një rol të veçantë në transformimin e koncepteve të roleve gjinore ka arsimi sensitiv
gjinor. Së këtejmi, edhe nevoja e integrimit të barazisë gjinore në tekstet shkollore,
si njëra nga mënyrat e krijimit të praktikave jodiskriminuese arsimore.

Duke e pasur parasysh rolin socializues
të arsimit dhe ndikimin e teksteve shkollore në ndërtimin e perceptimeve personale, qëndrimeve të vlerave dhe modeleve
të sjelljes, sensibilizimi gjinor i të rinjve
është kyç për tejkalimin e stereotipeve dhe
paragjykimeve për rolet dhe relacionet
e meshkujve-femrave, të cilët gabimisht
vihen në korrelacion me përkatësinë
gjinore. Dallimet reproduktive-fizike dhe
biologjike midis gjinive (lindja dhe dhënia
gji) përdoren si arsyetim “i natyrshëm” për
kufizimin e femrave në ambientin shtëpiak, “bota” e femrave, kundrejt “botës” së
meshkujve (fusha publike). Së këtejmi, ajo
që është e natyrshme ndërthuret me atë
që është e imponuar, përcaktimi i një sërë
të roleve dhe tipareve, të cilat nuk janë as

Në këtë frymë janë edhe angazhimet
e vendit tonë për avancimin e barazisë
gjinore, përmes miratimit të vazhdueshëm
të ligjeve dhe dokumenteve strategjikë, në
1

Që të kufizohen dallimet e natyrshme dhe të
imponuara midis gjinive, përdoren terminet
gji dhe seksi. Me terminin seksi, i inkorporuar
nga feministet në fund të viteve të shekullit
XX, theksohet konstruksioni shoqëror-kulturor i roleve, marrëdhënieve dhe identiteteve,
dhe së këtejmi dallimet gjinore nuk janë të
natyrshme por janë konstruktuar nga shoqëria dhe të kushtëzuara. (Bok, 2005)

5

përputhje me marrëveshjet dhe konventat
ndërkombëtare. Në të njëjtat potencohet
roli kyç i arsimit në formimin dhe zhvillimin e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe
në luftimin me të gjitha format e diskriminimit. Kështu që, Deklarata Universale
për të Drejtat e Njeriut nga viti 1948, është
baza e të drejtave të njeriut, Konventa për
Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit të Femrave (CEDAW, 1979) dhe
Deklarata e Pekingut, me Platformën për
veprim (1995), e plotësojnë sistemin e të
drejtave me theks mbi femrat. Në këto
dokumente vëmendje e veçantë i përkushtohet sigurimit të të drejtave të barabarta në arsim, kushteve të barabarta në
karrierë dhe orientimit profesional, si dhe
shmangies së botëkuptimeve tradicionale
për rolet gjinore në të gjitha format e arsimit, përmes rishikimit të teksteve shkollore dhe programeve mësimore.
Nevoja e shmangies së paragjykimeve
dhe stereotipave në përmbajtjet mësimore
dhe tekstet shkollore në të gjitha nivelet e
arsimit, përmes rishikimit të programeve
dhe përmbajtjeve mësimore, është theksuar edhe në kornizën ligjore të shtetit
tonë, duke filluar nga Ligji për mundësi
të barabarta të femrave dhe meshkujve,
2006 dhe 2012 (neni 6, paragrafi 3), përmes
plan veprimit nacional për barazi gjinore,
2007-2012, 2018–2020 (qëllimi specifik strategjik 2.4), Strategjisë për barazi
gjinore, 2013-20202, dhe deri në Strategjinë
për arsim, për vitet 2018-2025 dhe Planin
e Veprimit (masa prioritare 1.1.4). Në vitin
2

2015 u miratua Rregullorja për mënyrën
e kryerjes së analizës së përmbajtjeve të
plan programeve mësimore dhe teksteve
shkollore3, ndërsa obligimi për rishikimin e
teksteve shkollore është përcaktuar edhe
në Programin e Qeverisë, 2017–2020, në të
cilin është parashikuar evaluimi i të gjitha
teksteve shkollore të arsimit fillor dhe të
mesëm.
Qëllimi i fundit i politikave dhe strategjive të promovuara është krijimi i teksteve
shkollore sensitive gjinore në të cilët do
të integrohet koncepti i barazisë gjinore.
Në tekstet shkollore, diskriminimi gjinor
i bazuar në ndarjen tradicionale të roleve
gjinore mund të tejkalohet përmes zgjedhjes përkatëse të teksteve, pyetjeve dhe
detyrave, mbajtjes llogari për përdorimin e
gjuhës sensitive gjinore dhe përmes përfaqësimit të barabartë të meshkujve dhe
femrave në tekstet dhe ilustrimet, të çliruara nga rolet tradicionale të stereotipizuara (Brugeilles, Cromer, 2009)

Arsimi sensitiv gjinor është njëri nga prioritetet sektorial, ndërsa si prioritet strategjik
në fushën e arsimit theksohet nevoja e hulumtimeve kualitative përmes të cilave do të
analizohet gjendja me arsimin nga aspekti
i barazisë gjinore, me qëllim të identifikimit
të problemeve konkrete dhe krijimit të politikave për tejkalimin e tyre (SBGj, 2013).
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1. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
1.1. OBJEKTI DHE QËLLIMI I ANALIZËS
Qëllimi i analizës së realizuar sensitive
gjinore është identifikimi i stereotipave
gjinorë në tekstet shkollore të gjuhës
maqedonase për klasën e tetë dhe të
nëntë të cilat përdoren në arsimin fillor
në Republikën e Maqedonisë së Veriut
dhe, njëkohësisht të përcaktohen udhëzime dhe rekomandime për krijimin
e materialit mësimor sensitiv gjinorë i
cili do ta promovoj barazinë gjinore dhe
mosdiskriminimin.
Në këtë analizë janë përfshirë dy tekste shkollore të gjuhës maqedonase për
klasën e shtatë të cilat sipas zgjedhjes së
mësimdhënësit/ses përdoren në arsimin
fillor dhe të cilët me inkorporimin e arsimit
fillor nëntëvjeçarë janë ekuivalent me programin mësimor për klasën e tetë, dhe një
tekst shkollor i gjuhës maqedonase për
klasën e tetë, ekuivalent me programin
mësimor për klasën e nëntë:
• Teksti shkollor “Gjuha maqedonase për
klasën e VII” nga autoret Snezhana Vellkova dhe Sonja Jordanova.
• Teksti shkollor “Gjuha maqedonase për
klasën e VII për arsimin fillor tetëvjeçarë”
(2009) nga autorët Stojka Bojkova, Gordana Aleksova, Dimitar Pandev dhe Kosara Goçkova.
• Teksti shkollor “Gjuha maqedonase
për klasën e VIII” (2010) nga autoret Snezhana Vellkova dhe Sonja Jordanova,
të botuara nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës e RM.

Hulumtimi duhet të tregoj nëse dhe në
cilin vëllim janë të përfshira përmbajtjet
të cilat e promovojnë dhe i ruajnë stereotipat gjinorë; sa janë të përfaqësuara dhe
vizibile gratë dhe vajzat në përmbajtjet e
teksteve shkollore, por edhe si autore të
teksteve shkollore, të teksteve dhe ilustrimeve; dhe si janë prezantuar personazhet
femra dhe meshkuj, roli dhe sjellja e tyre
në shoqëri. Njëherësh, përmes analizës së
formave dhe mënyrave të prezantimit të
burrave/ djemve dhe grave/ vajzave duhet
të tregohet nëse dhe si konstruohet (pa)
barazia gjinore në tekstet shkollore.
Hulumtimi i realizuar e ka edhe dimensionin aplikativ dhe duhet të shërbej
si bazë shkencore për revidimin e programeve mësimore dhe teksteve shkollore në drejtim të trajtimit të njëjtë të
gjinive. Qëllimi i fundit është promovimi i
përdorimit të teksteve shkollore si mekanizma kyç në avancimin e barazisë gjinore
dhe të drejtave të njeriut dhe njëkohësisht
të kontribuoj në krijimin e politikave dhe
praktikave arsimore sensitive-gjinore.
Për realizimin e qëllimeve të hulumtimit, bazat e metodologjisë janë realizuar
në përputhje me udhëzimet e dhëna në
udhëzuesin metodologjik të UNESKO
“Avancimi i barazisë gjinore përmes teksteve shkollore” (Brugeilles, 2009).

1.2. KORNIZA-TEORIKE METODOLOGJIKE
Në analizën sensitive gjinore të teksteve
shkollore u përdor korniza-teorike metodologjike e analizës kritike diskursive.
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Analiza gjinore është model për t’i kuptuar modelet dhe normat e ndryshme kulturore, të përcaktuara për meshkujt dhe
femrat, të cilat janë në bazën e diskriminimit gjinor, ndërsa të cilat promovohen
përmes sistemit arsimor dhe, njëkohësisht reflektohen edhe mbi pabarazinë
gjinore në arsim. Së këtejmi, analiza sensitive-gjinore e teksteve shkollore mbështetet në qasjen socio-konstruktive, sipas të
cilës tabloja e femrave në tekstet shkollore
paraqet një konstrukt kulturor, përkatësisht shoqëror.
Analiza kritike diskursive mundëson
një qasje interdisiplinore gjatë studimit
të përmbajtjeve të teksteve shkollore, si
diskurse, me ç’rast gjuha/teksti perceptohet si pjesë integrale e praktikës shoqërore. Analiza kritike diskursive i hulumton relacionet midis diskurseve, fuqisë,
dominimit dhe pabarazisë sociale. Fokusi
është vënë mbi rolin e diskursit në ri/prodhimin e pabarazisë sociale, kulturore ose
politike, shpërdorimin e fuqisë ose dominimit. (Wodak, 2013; Lazar, 2013)

1.3. INSTRUMENTE PËR HARTIMIN
E ANALIZËS
Analiza është realizuar në bazë të të
dhënave ekzistuese, të grumbulluara
përmes desk-hulumtimit. Në analizën
sensitive gjinore të përmbajtjes u aplikua
metoda kuantitave dhe kualitative. Analiza kuantitative e të dhënave të grumbulluara, të ndara sipas gjinisë, ka për qëllim të
bëhet një regjistrim i plotë i personazheve/
karaktereve, që duhet të shërbejnë në zbulimin e roleve gjinore, identiteteve gjinore

dhe sistemit gjinor, të përfaqësuara në
tekstin shkollor. Pas analizës së prezantimit gjinor, përmes aplikimit të analizës kritike diskursive depërtohet thellë në mekanizmat me të cilët një gjini është diskredituar ose diskriminuar.
Për përpunimin e të dhënave, pyetjet
janë grupuar në katër tërësi:
1. Të dhëna për tekstet shkollore dhe për
përmbajtjet e tekstit shkollor
• përfaqësimi i femrave dhe meshkujve në procesin e hartimit të teksteve
shkollore;
• përfaqësimi i autoreve dhe autorëve
të teksteve dhe ilustrimeve në tekstet
shkollore.
2. Përdorimi/mospërdorimi i gjuhës sensitive-gjinore
3. Përfaqësimi i barabartë/ i pabarabartë
(vizibiliteti/mungesa) i femrave dhe
meshkujve në tekstet dhe ilustrimet.
• përfaqësimi i personazheve/karaktereve femra në tekste;
• numri i personazheve / karaktereve kyç
/ qendror;
• përfaqësimi i personazheve/karaktereve femra në ilustrime.
• Mënyrat e prezantimit: role, tipare dhe
sjellje të promovuara të grave/ vajzave
dhe burrave/ djemve (në tekste dhe ilustrime)
• përfaqësimi i personazheve meshkuj
dhe femra sipas profesionit;
• portretizimi i roleve/aktiviteteve dhe tipareve sipas gjinisë.
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2. REZULTATET E HULUMTIMIT
2.1. TË DHËNA PËR TEKSTET SHKOLLORE
DHE PËR PËRMBAJTJET NË TEKSTIN
SHKOLLOR
Përfaqësimi i femrave dhe meshkujve në
procesin e hartimit të teksteve shkollore
Teksti shkollor “Gjuha maqedonase për
klasën e VII të arsimit fillor” nga Snezhana Vellkova dhe Sonja Jordanova (në tekstin në vijim GjM7-1), ka 129 faqe, 54 njësi
tematike nga fushat mësimore: letërsi,
gjuhë (fonetikë, morfologji dhe sintaksë),
kultura mediatike, të shprehurit dhe krijimi; fjalor i fjalëve të panjohura dhe literatura e përdorur. Recensente të tekstit
shkollor janë: Lidija Tanturovska, Millka
Minovska dhe Mitra Cilevska, redaktore
gjuhësore Elena Tasheva dhe ilustratore
Daniella Pançevska.
Teksti shkollor “Gjuha maqedonase
për klasën e VII të arsimit fillor tetëvjeçar” (2009) nga autorët Stojka Bojkova, Gordana Aleksova, Dimitar Pandev
dhe Kosara Goçkova (në tekstin në vijim GjM7-2), përmban 89 faqe, 35 njësi tematike nga fusha e: letërsisë, fonetikës, morfologjisë, sintaksës, fjalori dhe
stili, drejtshkrimi, fjalor i fjalëve më pak
të njohura dhe literatura e përdorur. Recensente janë Lidija Tanturovska, Millka Minovska dhe Mitra Cilevska, redaktor gjuhësor Sasho Kostovski, realizimi
grafik Snezhana Boshkovska dhe dizajni
grafik i kopertinave Bisera Atanasovska.
Në krahasim me tekstin shkollor GjM7-1,
ka dallime edhe sa i përket strukturës së
përmbajtjes edhe sa i përket materialeve

ilustrative. Në tekstin shkollor GjM7-2
nuk janë përfshirë fushat, kultura mediatike dhe të shprehurit dhe krijimi, të parashikuara në programin mësimor, madje
edhe numri i njësive tematike është më i
vogël në krahasim me ato në GjM7-1. Veç
tjerash, ky tekst shkollor nuk ka materiale ilustrative, kështu që në analizën e
realizuar janë përfshirë vetëm tekstet të
cilët janë pjesë të ushtrimeve dhe shembujve gramatikorë.
Teksti shkollor “Gjuha maqedonase
për klasën e VIII” nga autorët Snezhana
Vellkova dhe Sonja Jordanova (në tekstin në vijim GjM8), i botuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e RM, 2010,
përmban 172 faqe, 55 njësi tematike nga
fushat: gjuhë, letërsi, të shprehurit dhe
krijimi dhe kultura mediatike, tekste
për zgjerimin e njohurive, të dhëna për
shkrimtarët, fjalor i fjalëve të panjohura
dhe literatura e përdorur. Recensentë
janë: Dr. Goce Cvetanovski, Stojka
Daskallovska dhe Katica Stojçevska dhe
redaktore gjuhësore Elena Tasheva.
Që në faqen e parë të teksteve shkollore vërehet numri dominant i grave,
të përfshira në procesin e hartimit të
teksteve shkollore. Në tekstin shkollor GjM7-1 femrat janë të përfaqësuara
100%, me 80% janë përfshirë në GjM72 dhe në tekstin shkollor GjM8 femrat
janë përfshirë me 83%.
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Grafiku 1

Persona të përfshirë në përpilimin e tekstit shkollor
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Numri dominant i femrave në shikim të
parë lë përshtypje se është jetësuar procesi i integrimit të barazisë gjinore në tekstet
shkollore, duke e pasur parasysh se pikërisht
autorët/autoret e teksteve shkollore, dhe aq
më shumë recensentët/et kanë fuqi në krijimin e përmbajtjeve të teksteve shkollore.
Megjithatë, pasqyra ndryshon kur bëhet
fjalë për zgjedhjen e teksteve në tekstet
shkollore. Edhe krahas pritshmërive se autoret do të manifestojnë sensitivitet më të
madh gjinor, megjithatë vjen në shprehje
disbalanci gjinor në përfshirjen e të dyja
gjinive si autorë/autore të teksteve. Në të
tre tekstet shkollor, femrat si autore thuaja
se janë të padukshme.

Përfaqësimi i autoreve dhe autorëve në
tekstet dhe ilustrimet e teksteve shkollore
Në tekstin shkollor gjuha maqedonase
(GjM7-1), femrat, si autore të teksteve janë
përfshirë me 7%, përkundrejt 64% meshkuj (5 autore dhe 46 autorë) dhe me një
përqindje pak më të lartë janë përfshirë
në GjM7-2, 15% femra dhe 65% meshkuj (6

meshkuj

autore, 26 autorë). Disbalans më të madh
gjinor vërehet në tekstin shkollor të gjuhës maqedonase për klasën e tetë (GjМ8),
ku prej 55 autorëve/eve, 52 janë meshkuj (69%), dhe vetëm 3 janë femra (4%).
Grafikët 2, 3 dhe 4 e prezantojnë gjininë
e autorëve/eve (parametri i panjohur ka
të bëjë me tekstet nga letërsia popullore,
përralla, fragmente nga shtypi, reportazhe
dhe hartime të nxënësve, në të cilat nuk
është përcaktuar autori).
Me distribuimin e këtillë të teksteve,
në të cilët vjen në shprehje dominimi i
meshkujve si autorë të teksteve, tekstet
shkollorë në mënyrë implicide dërgojnë
mesazh se letërsia është fushë kryesisht
e meshkujve, ndërsa autoret në numër
të vogël, me sa duket janë përjashtim
nga rregulli i vendosur. Nga njëra anë, në
njësinë e parë tematike që i përkushtohet
gjuhës maqedonase në shekullin e 19-të
(GjМ7-1, GjM7-2) dhe gjuhës maqedonase
midis dy luftërave botërore (GjM8), periudhës së kodifikimit së gjuhës letrare
maqedonase, është i pritshëm përfaqësimi vetëm i autorëve dhe personazheve
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meshkuj, për shkak të kontekstit të përgjithshëm shoqëror (përjashtimi i femrave
nga fusha publike dhe arsimi). Megjithatë,
edhe përkrah depërtimit të femrave në
fushën e letërsisë dhe gjuhës, shpërfillja
e kontributit të tyre, jo vetëm që flet për

jo-sensitivitetin gjinor të autorëve/eve të
teksteve shkollore, por e vë në dukje edhe
mosekzistimin e kriterit të barazisë gjinore
gjatë konceptimit të programeve mësimore dhe aprovimit të teksteve shkollore.

Grafiku 2

Autorë/re të teksteve në - GJM 7-1

7%

29%

femra
meshku
i panjohur

64%

Grafiku 3

Autorë/re të teksteve në - GJM 7-2

15%

20%

15
femra
meshku
i panjohur

65%
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Grafiku 4

Autorë/re të teksteve në - GJM 8
4%

27%

femra
meshku
i panjohur

69%

Sa u përket autorëve/eve të ilustrimeve
në tekstet shkollore, situata është e ndryshme. Në tekstet shkollore GjM7-1 dhe GJM8
dominojnë ilustrime në të cilat nuk është
shënuar emri i autorit/es (61% në GjМ7-1
dhe 95% në GjM8), ndërsa kemi një numër
shumë të vogël të autorëve dhe autoreve
të përfaqësuar. Në GjM7-1, kemi vetëm
një autore (e cila është ilustruese e tekstit
shkollor), por me shtatë ilustrime (30%),
ndërsa dy ilustrime janë nga dy meshkuj
(9%). Në tekstin shkollor GjM8, kemi dy il-

ustrime të pjesëtareve të gjinisë femërore
(nga autorja dhe nxënësja) ose 2%, dhe me
një përqindje të njëjtë edhe autorë meshkuj (dy ilustrime nga dy autorë). Teksti
shkollor GjM7-2 nuk ka ilustrime, me përjashtim të katër pikturave të panënshkruara me portrete të shkrimtarëve-rilindësve
maqedonas (në njësinë e parë tematike).
Kjo mund të shënohet si një hap drejt
neutralizimit gjinor gjatë zgjedhjes së ilustrimeve, për dallim nga zgjedhja e teksteve në të cilat dominojnë autorë-meshkuj.

Grafiku 5

Autorë/e të ilustrimeve në GJM 7-1

30%

femra
meshku
i panjohur
61%
9%
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Grafiku 6

Autorë/e të ilustrimeve në GJM 8
2 2
%%

femra
meshku
i panjohur

96%

2.2. PËRDORIMI/MOSPËRDORIMI I GJUHËS
SENSITIVE-GJINORE
Përdorimi i gjuhës (jo)sensitive gjinore
është njëri nga indikatorët e (jo)sensitivitetit gjinor në tekstet shkollore, i cili, nga
njëra anë është në korrelacion me (jo)sensitivitetin e autorëve/autoreve, ndërsa nga
ana tjetër është rezultat i mosekzistimit
të dispozitave më gjithëpërfshirëse ligjore për përdorimin e saj, të cilat duhet të
rezultojnë pikërisht nga mësimdhënësit/
mësimdhënëset e gjuhës maqedonase.
Për dallim nga autorët/autoret e teksteve
të cilët e përdorin gjuhën sensitive-gjinore,
për autorët/autoret e të tre teksteve të analizuara shkollore është karakteristik përdorimi i gjuhës josensitive gjinore. Profesionet
kryesisht janë prezantuar në gjininë mashkullore, njëjës ose shumës (mësimdhënës,
shkrimtarë, makiazherë, piktorë, etj; ose
kaskaderë, akrobatë, artistë, shkencëtarë,
inxhinierë, etj.), madje edhe vet autoret e
teksteve shkollore GjM7-1 dhe GjM8 janë
nënshkruar si autorë. Përcaktimi i profesioneve vetëm në gjininë mashkullore, jo
vetëm që e vë në pah pabarazinë e femrave,
por në mënyrë implicide mund të stimuloj/
dhe/ose të kontribuoj në fuqizimin e stereotipave gjinorë të profesioneve të caktuara,

fillimisht si profesione të meshkujve. Për
shembull, në sqarimin se çka është biografia thuhet: “Biografia shkruhet vetëm
për ndonjë figurë të shquar (shkrimtar,
shkencëtar, artist, sportist...)”, që duhet të
plotësohet, ...për ndonjë figurë të shquar,
femër ose mashkull (GjM8: 103). Dhe nëse e
marrim parasysh se në materialet janë përfshirë biografitë vetëm të shkrimtarëve/poetëve dhe veprimtarëve meshkuj, atëherë
është më se e qartë se çfarë përshtypje
mund të lë tek nxënësit. Nga ana tjetër, që
kontradikta të jetë akoma më e madhe, në
tekstin shkollor GjM8, në sqarimin se çka
është aktor, përdoret vetëm gjinia mashkullore: “aktori i filmit punon...” “aktori i filmit është shumë i afërt me shikuesit...”, “...,
fytyra e tij”.., “ai nuk duhet...” etj., (GjМ8: 132133), ndërsa si materiale janë përfshirë fotografi të aktoreve femra dhe fragmente nga
kuadro me aktorë dhe aktore. Madje edhe
për detyrë shtëpie është dhënë të gjejnë të dhëna për “aktorin e preferuar”. Me
mospasjen kujdes për përdorimin gramatikor të të dyja gjinive, me ose pa vetëdije,
neglizhohen dhe vendosen në plan të dytë,
në këtë rast, femrat aktore madje edhe
mund të reflektojnë mbi identifikimin e vajzave me rolet e tyre profesionale.
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Përveç kësaj, në asnjë tekst shkollor
(në ushtrimet, detyrat dhe shembujt) nuk
është zhvilluar praktika e referimit dhe parashtrimit të pyetjeve në të dyja gjinitë. Pyetjet janë parashtruar në vetën e dytë njëjës
dhe shumës, kështu që nuk mund të përcaktohet gjinia, ndërsa në tekstin shkollor
GjM8 janë përfshirë edhe referime direkte
vetëm ndaj gjinisë mashkullore: “sigurisht
e ke shikuar...e ke dëgjuar” (GjМ8: 134-137).
Pyetjet dhe referimet neutrale (“krijo fjali”, “lexoni tekstin” etj.), nga njëra anë, mund
të vlerësohen si tendencë pozitive në krahasim me referimet vetëm ndaj gjinisë
mashkullore. Nga ana tjetër, referimet neutrale gjinore, për të cilat mbetet e hapur se
a janë referime ndaj gjinisë mashkullore
ose kanë të bëjnë njëlloj edhe me gjininë
femërore, të kombinuara me referimet
e profesioneve vetëm në gjininë mashkullore, për shembull: “imagjino vetveten
në rolin e stilistit” (GjМ8: 140), e imponojnë
dyshimin – kush duhet ta imagjinoj vetveten në këtë rol, vajzat ose djemtë, dhe a duhet vajzat ta imagjinojnë vetveten në rolin e
profesionit të meshkujve. Së këtejmi, është
e qartë se nuk i përkushtohet vëmendje
e mjaftueshme ndikimit të përdorimit të
gjuhës josensitive gjinore mbi perceptimin
e të rinjve dhe identifikimin e tyre me rolet
dhe profesionet gjinore.

2.3. PËRFAQËSIMI I BARABARTË / I
PABARABARTË (VIZIBILITETI / MUNGESA) E FEMRAVE DHE MESHKUJVE NË
TEKSTE DHE ILUSTRIME
Përfaqësimi i personazheve / karaktereve të
femrave në tekste
Analiza e realizuar e proporcionit të përfaqësimit të personazheve / karaktereve
femra dhe meshkuj në tekstet tregon se në
të tre tekstet shkollore personazhet meshkuj janë më të përfaqësuar. Disbalanci
gjinor është më i madh në tekstin shkollor
GjМ7-2, në të cilin meshkujt janë përfaqësuar me 63%, ndërsa femrat me 18%. Me 18%
personazhet femra janë më të përfaqësuara
edhe në tekstin shkollor GjM8 (47% meshkuj), ndërsa një përqindje më e madhe
është në GjМ7-1, 26% femra, kundrejt 45%
personazhe meshkuj. Në një numër më të
vogël të teksteve personazhet meshkuj dhe
femra janë përfaqësuar në mënyrë të barabartë (12% në GjМ7-1, 9% në GjM8 dhe 4% në
GjМ7-2), ndërsa gjinia e personazheve nuk
është përcaktuar (njeri, njerëz, fëmijë, persona) në: GjМ7-2 me 9%, me 5% në GjМ7-1 dhe
4% në GjМ8. Përfaqësimi i teksteve në të
cilët nuk figurojnë as personazhet meshkujt, e as personazhet femra është: 22% (GjМ8),
13% (GjМ7-1) dhe 7% (GjМ7-2).

Grafiku 7

Përfaqësimi i personazheve femërore dhe mashkullore në tekste GJM 7-1

5%
12%
personazhe meshkuj
45%

12%

personazhe femra
personazhe femra dhe meshkuj
nuk ka personazhe femra dhe meshkuj
të papërcaktuar

26%
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Grafiku 8

Përfaqësimi i personazheve femërore dhe mashkullore në tekste GJM 7-2

9%
7%
3%

personazhe meshkuj
personazhe femra
personazhe femra dhe meshkuj

18%

nuk ka personazhe femra dhe meshkuj
63%

të papërcaktuar

Grafiku 9

Përfaqësimi i personazheve femërore dhe mashkullore në tekste GJM 8

4%

22%

personazhe meshkuj
47%

personazhe femra
personazhe femra dhe meshkuj
nuk ka personazhe femra dhe meshkuj

9%

të papërcaktuar

18%

Numri i personazheve/karaktereve
kryesore/qendrore
Në tekstet e analizuara, meshkujt më
së shpeshti paraqiten edhe si personazhe
kryesore. Përsëri një diskrapancë më e
madhe gjinore vërehet në tekstin shkollor GjM7-2, me 72% personazhe meshkuj
dhe 9% personazhe femra. Pastaj pason teksti shkollor GjМ8 me 14% të personazheve kryesore femra dhe 42% personazhe meshkuj. Në përqindje më të

madhe, por jo edhe e mjaftueshme, personazhet kryesore femra janë përfaqësuar në GjМ7-1 me 20%, ndërsa 44% janë
personazhe meshkuj. Në mënyrë të barabartë personazhet meshkuj dhe femra
janë përfaqësuar me 12% (GjМ 7-1 dhe GjМ
8), dhe 6% në GjМ 7-2, ndërsa përfaqësimi procentual i teksteve në të cilët nuk
figurojnë personazhet kryesore meshkuj
dhe femra është: 31% (GjМ 8), 15% (GjМ
7-1) dhe 13% (GjМ 7-2). Në 8% të rasteve në
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GjМ 7-1, dhe 1% në GjМ 8, nuk është përcaktuar gjinia e personazheve kryesore.
Teksti bazik në tekstet shkollore GjМ7-1
dhe GjМ8 (në njësi tematike nga fusha e
letërsisë, kulturës mediatike dhe tekste për
zgjerimin e njohurive), është plotësuar me
interpretime të cilat përmbajtjet duhet t’i
bëjnë më joshëse, të cilat janë në funksion
të të kuptuarit më të mirë të tekstit, duke
i stimuluar nxënësit/nxënëset në mënyrë
kritike t’i gjykojnë dhe analizojnë tekstet.

Pyetjet e dedikuara për diskutim janë në
korrelacion me temën e tekstit dhe rolin
e personazheve kryesorë, kështu që nuk
habitë fakti se edhe në interpretimet kryesisht bëhet fjalë për personazhet/karakteret meshkuj. Megjithatë, nëse merret parasysh se në tre tekstet e analizuara shkollore prevalojnë tekste me tematikë neutrale gjinore (që kanë të bëjnë me ndonjë
rast nga jeta, me ndjenjat intime të personazhit kryesor, ose përshkruhet ndonjë

Grafiku 10

Gjinia e personazheve kryesore GJM 7-1
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personazhe meshkuj
12%

44%

personazhe femra
personazhe femra dhe meshkuj
nuk ka personazhe femra dhe meshkuj
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Grafiku 11

Gjinia e personazheve kryesore GJM 7-2
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femra dhe meshkuj
nuk ka personazhe femra dhe meshkuj
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ngjarje pa iu referuar gjinisë) dhe në të cilat
nuk është vërejtur ndonjë prezantim stereotip, atëherë imponohet pyetja pse edhe
në tekstet me tematikë të këtillë, madje
edhe kur janë shkruar nga autore, zgjidhen
pikërisht personazhe kryesorë meshkuj.
Duke e pasur parasysh rolin socializues të
arsimit dhe ndikimin mbi ndërtimin e qëndrimeve të nxënësve/nxënëseve, zgjedhja
e këtillë kryesisht e personazheve meshkuj, që është në frymën e traditës patriarkale, mund të kontribuoj në përforcimin
e botëkuptimeve dhe bindjeve tradicionale të rolit prioritar të meshkujve. Nga ana
tjetër, në tekstet me tematikë historike dhe
patriotike, ose me tematikë nga letërsia
popullore, për të cilat karakteristikë është
prezantimi tradicional i femrave, problemi
qëndron në mos problematizimin e çështjes që ka të bëjë me rolin vartës dhe pasiv
të personazheve femra.

Përfaqësimi i personazheve/karaktereve
femra në ilustrime
Në materialet ilustruese si element
shoqërues të përmbajtjeve të teksteve
shkollore GjM7-1 dhe GjM8, përfshirja e
personazheve meshkuj është në një përqindje shumë të vogël në krahasim me
tekstet. Në tekstin shkollor GjM7-1 mund

të vërejmë një balancim të përafërt gjinor
sa i përket përfaqësimit të personazheve
meshkuj dhe femra: 11 ilustrime (25%)
janë me personazhe meshkuj dhe me
personazhe kryesisht meshkuj dhe 10 ilustrime (23%) janë me personazhe femra
dhe me personazhe kryesisht femra. Në 5
ilustrime (12%) njëlloj janë përfshirë personazhet meshkuj dhe femra, ndërsa në
numrin më të madh të ilustrimeve (17 ose
40%) nuk ka as personazhe femra, dhe as
personazhe meshkuj. Në tekstin shkollor
GjM8, edhe pse është nga autore të njëjta, proporcioni është i ndryshëm. Në një
përqindje të madhe (57%) janë ilustrime
në të cilat nuk ka as personazhe meshkuj
dhe as personazhe femra, ndërsa pastaj
pasojnë ilustrimet me 19% në të cilat janë
përfaqësuar vetëm personazhe meshkuj ose kryesisht personazhe meshkuj.
Vetëm personazhe femra janë përfaqësuar në 12%, ndërsa njëlloj personazhe
meshkuj dhe femra kemi në 11% të ilustrimeve. Nga njëra anë dominon numri i
ilustrimeve neutrale pa personazhe, e që
mund të shënohet si një hap drejt neutralitetit gjinor, ndërsa nga ana tjetër, në
ilustrimet e tjera, personazhet meshkuj
përsëri prevalojnë në krahasim me personazhet femra.

Grafiku 12
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Grafiku 13

Personazhe në ilustrime GJM 7-1
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Grafiku 14

Personazhe në ilustrime GJM 8
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2.4. MËNYRAT E PREZANTIMIT: ROLE, TIPARE DHE SJELLJE TË PROMOVUARA,
TË GRAVE/ VAJZAVE DHE BURRAVE/
DJEMVE (NË TEKSTE DHE ILUSTRIME)
Prezantimi i personazheve meshkuj dhe
femra sipas profesionit
Tre tekstet e analizuara shkollore nuk
kanë tekste të cilët në mënyrë eksplicite

i janë përkushtuar roleve profesionale.
Megjithatë, në përmbajtjen e teksteve dhe
shembujve, si dhe në ilustrimet, janë përfshirë profesione të ndryshme të cilat kryesisht kanë të bëjnë me personazhe meshkuj, e që në mënyrë plotësuese ndikon
mbi perceptimin e profesioneve të “meshkujve” dhe “femrave”. Meqë pyetjet dhe
detyrat janë elemente të rëndësishme
strukturore të teksteve bashkëkohore
shkollore, në analizën e roleve, aktiviteteve
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dhe tipareve, të realizuar përmes prizmit
gjinor, edhe këtij segmenti i është përkushtuar vëmendje e posaçme.
Në tekstin shkollor të gjuhës maqedonase për klasën e shtatë (GjM 7-1), në
rolet profesionale, personazhet meshkuj
janë përfshirë në një lartësi prej 80%, ndërsa personazhet femra 60%. Nga 10 profesionet e përcaktuara, në 4 profesione janë
përfshirë të dyja gjinitë, por sipas numrit
të personazheve përsëri prioritet u është
dhënë meshkujve: në rolin e artistit/artistes dhe punëtorit/punëtores paraqiten
3 personazhe meshkuj dhe 1 personazh
femër, ndërsa në rolin e mësimdhënësit/
mësimdhënëses dhe aktorit/aktores 2 personazhe meshkuj dhe 1 personazh femër.
Vetëm një, edhe atë personazh femër, paraqitet në rolin e mjekes (josterotipe) dhe
një personazh si pastruese (stereotipe),
ndërsa vetëm nga një personazh mashkull është përfaqësuar në katër profesione
(shkrimtar, bari, ushtar dhe tregtar). Edhe
në ilustrime rrallëherë përfshihen rolet
profesionale, por edhe këtu përparësi
kanë meshkujt. Nga gjithsej 3 ilustrime, 2
janë me personazhe meshkuj si piktor dhe
punëtorë, dhe një ilustrim është sensitiv
gjinor, në të cilin është prezantuar farmacistja dhe farmacisti, por ky ilustrim vetvetiu nuk është i mjaftueshëm për tejkalimin e stereotipeve gjinore të profesioneve të
meshkujve dhe femrave.
Në tekstin shkollor të gjuhës maqedonase për klasën e shtatë (GjM 7-2), proporcioni është 86% personazhe meshkuj
dhe 21% personazhe femra, në gjithsej 14
profesione të përmendura. Personazhet
femra paraqiten vetëm në 3 profesione
(në shembujt dhe ushtrimet) ka nga 1 personazh të mjekes dhe kimistes dhe 2 personazhe të infermieres. Megjithatë, personazhet meshkuj janë përfaqësuar (edhe
në tekstet edhe në shembujt) në 12 profesione, edhe atë më së shpeshti si mjek (4),
pylltar (2) dhe nga 1 personazh gjeograf,
inxhinier, drejtor, minator, lëvrues, astronaut, gardian, rojtar, bari dhe mjeshtër.

Diskrapancë më të madhe gjinore të
roleve profesionale vërehet në tekstin
shkollor të gjuhës maqedonase për klasën
e tetë (GjM8), në të cilin edhe pse është nga
autoret e njëjta si edhe në tekstin shkollor
GjM7-1, nuk figuron asnjë personazh femër,
100% janë vetëm personazhe meshkuj, e
që e vë në dukje mosekzistimin e kritereve
për përfaqësim të barabartë gjinor. Personazhet meshkuj përmenden në 5 profesione, me 3 personazhe si mjek/doktor, dhe
me nga 1 personazh si elektricist, profesor,
axhend dhe poet. Personazhet meshkuj
nuk mungojnë edhe në (2) ilustrimet e tekstit shkollor, ku janë prezantuar në rolin e
peshkatarit dhe piktorit, ndërsa paraqiten
edhe disa fotografi vetëm me personazhe
femra, por vetëm në rolin e aktores (3 fotografi të aktoreve, 1 fotografi e përbashkët e
aktores dhe aktorit, dhe 2 fotografi si fragmente nga kuadro me aktorë dhe aktore).
Analiza e realizuar e vë në pah se në
të tre tekstet shkollore prevalon ndarja
tradicionale e personazheve meshkuj dhe
femra, madje as femrat nuk paraqiten në
profesione të cilat, në shoqërinë tonë, akoma konsiderohen si profesione tipike për
meshkuj, “punë për meshkuj” (bari, kalorës,
rojtar, mjeshtër, minator, etj.), dhe as meshkujt nuk paraqiten në profesionet të cilat
në mënyrë stereotipe konsiderohen si profesione të femrave (pastruese, infermiere).

Portretizimi i roleve/aktiviteteve dhe
tipareve, sipas gjinisë
Mënyra e prezantimit të roleve/aktiviteteve dhe tipareve të femrave dhe meshkujve është një indikator i rëndësishëm për
(mos)përfaqësimin e stereotipave gjinore në
tekstet shkollore. Në mungesë të konceptit
të integruar gjinor në planet dhe programet
mësimore, dhe duke e pasur parasysh përfaqësimin e përgjithshëm më të madh të
personazheve meshkuj në tekstet dhe përfaqësimin e tyre si personazhe kryesorë,
bartës të veprimeve, do të ishte në kundërshtim me pritshmëritë, në plan të parë të jenë
aktivitetet, interesat dhe tiparet e femrave.
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Grafiku 15

Personazhe të përfaqësuar meshkuj dhe femra sipas profesionit
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Prezantimi i aktiviteteve dhe interesave të femrave (në të cilët janë gërshetuar edhe tiparet e personazheve) varion
edhe sa i përket përmbajtjes së teksteve
(varësisht nga tematika) edhe sa i përket
ushtrimeve gramatikore dhe shembujve.
Meqë në tekstin shkollor të gjuhës maqedonase për klasën e shtatë GjM 7-2, janë
përfshirë vetëm fragmente të shkurtra të
teksteve ose fragmente të fjalive nga tekstet, në kuadër të ushtrimeve dhe shembujve të dedikuara për përvetësimin e
gjuhës, rolet/interesat dhe tiparet e gjinive
zbulohen vetëm përmes këtij segmenti.
Në tekstet me përmbajtje historike
(GjM7-1 dhe GjM8), si edhe në këngët dhe
përrallat popullore, në përputhje me kontestin e atëhershëm shoqëror rreptësisht
patriarkal, roli i personazheve të femrave
është pasiv, ndërsa roli aktiv iu përket
meshkujve. Fati i femrave, të cilat janë nën
hije dhe në mbrojtje të meshkujve, është
pasqyruar edhe në personazhet e femrave
në tekste. Së këtejmi, përshkrimi i tyre se
si e vajtojnë “fatin e femrës”, martesën
kundër vullnetit të tyre (shembulli me “E
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Ikura” nga Iloski, GjM8: 93), ose stoicizmin
e tyre dhe vendosmërinë e heshtur, “më
mirë të vdesin” sesa të bëhen turkesha
(“Dasma e përgjakur maqedonase” nga
Çernodrinski, GjM8: 98). Në elegjitë femrat
përgjërojnë për birin e humbur (“Serdari”
nga Prliçev, GjM8: 49) ose vajzën (GjM7-1:
58), ose me “pikëllim dhe përgjërim, në
thurje dhe qëndisje” i kalojnë ditët duke
e pritur birin/burrin të kthehen nga kurbeti (GjM7-1: 99). Nuk mungon edhe roli i
motrës të “vigjiloj” mbi vëllain (në tekstin
dramaturgjik “Dojçini i sëmurë”, GjM7-1:
102), si dhe të “përkujdeset dhe t’i shërbej
vëllait, zotëriut të saj” (tekst dramaturgjik
me motiv të njëjtë, GjM8:157).
Përderisa nga njëra anë gratë në mënyrë
pasive janë të përgjëruara, të pikëlluara
dhe përkujdesen, nga ana tjetër, në tekstet me tematikë historike patriotike, si
edhe në këngët popullore, burrat janë vojvodë, komitë, kalorës, revolucionarë, komandantë ushtrie, të cilët me trimëri dhe
heroizëm të paparë luftojnë për çlirimin
e atdheut (të mbështetur edhe me ilustrime vetëm të personazheve meshkuj).
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Dhe, nëse është i kuptueshëm përfaqësimi i teksteve, të cilët janë në funksion të
njohjes së nxënësve/nxënëseve me të
kaluarën historike të popullit tonë, problemi qëndron aty se nuk është përfshirë
asnjë tekst në të cilin theksohet kontributi
i femrave dhe pjesëmarrja e tyre (edhe pse
në numër të vogël), megjithatë pjesëmarrje aktive në luftërat. Kështu që, trimëria,
heroizmi dhe patriotizmi janë tiparet dhe
vlerat më shpesh të apostrofuara, të cilat u
përshkruhen vetëm personazheve meshkuj, të cilat, nën ndikimin e traditës, akoma
konsiderohen si virtyte kryesore të meshkujve. Madje edhe sa u përket emocioneve ka dallime. Përgjërimi dhe hidhërimi
i meshkujve dallon nga ai i femrave. Ato
përgjërojnë për vendlindjen dhe për ata
në plan të parë është dashuria për atdheun. Këto emocione nuk u përshkruhen
personazheve femra për shkak të kufizimit të tyre në ambientin e shtëpisë, ndërkaq
a do të jetë dhe sa do të jetë kritik diskutimi në lidhje me rolet gjinore dhe dallimet
midis tipareve dhe virtyteve të meshkujve
dhe femrave, këtë do t’ia lëmë sensitivitetit të mësimdhënësve/mësimdhënëseve.
Në këngët sociale (GjM7-1), me përjashtim të “Kopaçëve” nga Koço Racin
ku përmenden edhe kopaçet (GjM8: 68),
përsëri në frymën e traditës patriarkale,
rolin kryesor të ushqyesve e kanë meshkujt, të cilët për shkak të kontekstit shoqëror dhe pabarazive sociale janë të detyruara të punojnë punë të lodhshme
(punë “argati”). Argatërimi i femrave (në
fushat me afion) përmendet vetëm në
një rast, në tekstin dramaturgjik “E Ikura”
edhe atë përmes personazhit dytësor të
nënës e cila, njëherësh, është prezantuar
edhe si e mirë dhe e mençur (GjM8: 94).
Edhe një figurë e nënës së ve “të varfër, të
vyeshme dhe të guximshme”, paraqitet
në autobiografinë e Prliçev-it (GjM7-1: 93),
e cila përpiqet ta arsimoj të birin. Përndryshe virtyti i grave punëtore si tipar kryesor
pozitiv dhe “kurorë” e karakteristikave të
femrave, kundrejt “përtacisë dhe shtirjes
si e sëmurë” (GjM8), nga aspekti stereo-

tip lidhet me punën e shtëpisë, e që është
motiv i shpeshtë në krijimtarinë popullore
(GjM7-1 dhe GjM8), në të cilat nuk mungon
edhe përshkrimi i bukurisë femërore (4
raste në GjM7-1, dhe 3 raste në GjM8).
Nga tekstet me përmbajtje sociale, si
shembull kundërthënës dhe jopërkatës
i moshës në prezantimin e tipareve të
meshkujve dhe femrave, do ta veçojmë
tekstin në të cilin shkurtimisht shpjegohet përmbajtja e filmit “Engjëjt e mbeturinave” (GjM8: 109). Filmi trajton një tematikë bashkëkohore në të cilin personazhet
“fundosen” në varfëri, ndërsa për të njëjtit
thuhet se megjithatë nuk e kanë humbur
dinjitetin. Kundrejt personazhit të Gavrilit
i cili “punon me zell” në fabrikë dhe mezi
mbijeton me familjen e tij, është prezantuar personazhi i Rushkës, si një “personazh
karakteristik”, e cila ka pasur shumë burra
të cilët e kanë “manipuluar” dhe “shfrytëzuar” kështu që shpëtimin e ka gjetur
tek alkooli” e që është mjaft kontradiktore
me gjykimin se personazhet nuk e kanë
humbur dinjitetin. Nëse intenca është që
të tejkalohet korniza patriarkale e prezantimit të roleve dhe tipareve të femrave,
do të shkojmë në një skajshmëri tjetër,
përsëri në favor të meshkujve, duke sugjeruar se në varfëri vetëm meshkujt mund
ta ruajnë dinjitetin, ndërsa femrat më lehtë u dorëzohen veseve. Këto shembuj flasin për moskujdesin e autoreve, por edhe
të recensentëve/recenzenteve, për modelet që prezantohen përmes roleve të personazheve, si dhe për ndikimin e tyre mbi
vetëbesimin e vajzave.
Variacionet nga prezantimi jostereotip deri në prezantimin stereotip të roleve
vërehet edhe në fragmentin nga romani me zhanër fanta-shkencë “Histori e
pafund” (GjM8: 89-90). Nga njëra anë, në
mënyrë jostereotipe, si personazh kryesor
do të paraqitet personazhi i femrës, “Carica fëmijë” në rolin e sundueses, ndërsa
nga ana tjetër, në sipërfaqe do të paraqitet
pasqyrimi stereotip i personazhit mashkull, në rolin e shpëtuesit të caricës, përsëri
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“trim”, dhe në mënyrë të sofistikuar do
ta vë në hije rolin kryesor të personazhit
femër. Kështu që në tekstin shkollor GjM71 dhe GjM8, nuk ka asnjë zhanër (duke e
përshirë edhe zhanrin aventuristik) në të
cilin nuk prevalojnë personazhe dhe aktivitete të meshkujve dhe së këtejmi edhe
potencimi më i shpeshtë i tipareve dhe
virtyteve të meshkujve, edhe atë kryesisht
në korniza tradicionale stereotipe.
Shmangia nga kornizat stereotipe
mund të vërehet vetëm në një rast në
tekstin shkollor, GjM7-1, gjatë prezantimit
të roleve familjare, me ç’rast nëna është
prezantuar si e rreptë, ndërsa babai si i
butë dhe i ndjeshëm, por një gjë e këtillë
është në kundërshtim me ilustrimin në
tekstin e njëjtë shkollor, të familjes me personazhin e babait të rreptë, nënës dhe bijës së butë. Nuk mungon edhe ilustrimi në
të cilin është prezantuar dashuria e ndërsjellë e nënës me fëmijën, për të cilin është
dhënë edhe detyrë shtëpie, me ç’rast
mbështetet bindja e rrënjosur thellë për
dashurinë e veçantë dhe të pakushtëzuar
të nënës. Në këtë mënyrë, tabloja patriarkale e nënës “përplot me dashuri” në një
farë mënyre pasqyrohet edhe në tekstet
shkollore, kështu që figura më e frekuentuar është ajo e nënës në 9 raste dhe në
4 raste figura e babait (GjM7-1), ndërsa në
GJM8, 6 raste me figurën e nënës dhe 2
raste me figurën e babait.
Kur bëhet fjalë për dashurinë ndaj të
dashurit/të dashurës, motiv i shpeshtë në
një numër më të madh të teksteve me
zhanre të ndryshëm (GjM7-1 dhe GjM8),
tendencë pozitive është fakti se nuk ka
dallim në përshkrimin e emocioneve të
femrave dhe meshkujve, por “dashuria” sipas librave, arsimimi/edukimi dhe
ndershmëria u përshkruhen vetëm personazheve meshkuj. Humanizmi, si virtyt
i përbashkët i meshkujve dhe femrave,
haset me nga një rast në tekstin shkollor
GjM7-1. Prezantimi pozitiv dhe jostereotip
të tipareve të meshkujve, është pasqyrimi si të ndjeshëm (një rast në GjM7-1) dhe

të kujdesshëm (një rast në GjM8), ndërsa
nga tiparet negative: mashtrimi (4 raste),
vrazhdësia, përtacia dhe tradhtia (GjM7-1)
dhe parregullshmëria (GjM8). Nga tiparet negative të femrave, përveç përtacisë
dhe shtirjes si e sëmurë (GjM8), përmendet edhe keqdashja (GjM7-1) edhe atë në
këngën popullore.
Në përmbajtjet e teksteve të analizuara shkollore, në mënyrë analoge me
mospranimin shoqëror, nuk janë përfaqësuar personazhe nga grupet e margjinalizuara, si për shembull, romë, personat me orientim të ndryshëm seksual dhe
personat me aftësi të kufizuara. Përjashtim bëjnë dy tekste të shkurtra në tekstin shkollor GjM7-1, të cilët janë pjesë të
ushtrimeve gramatikore, e që në mënyrë
plotësuese flet për injorimin e tyre. Në
njërin tekst është prezantuar shembulli për një djalë i cili përveç tregtisë e ka
mësuar edhe gjuhën e shenjave, ndërsa
në tekstin tjetër përshkruhen emocionet
e personazhit kryesor femër, vajza Loreta, e cila për shkak të handikapit (“Çalon
nga pak”) i është nënshtruar përqeshjeve
(GjM7-1: 11). Tekst me tematikë të këtillë
e që nuk guxon të lejohet, është dhënë
vetëm si ushtrim për theksimin e fjalëve,
por jo edhe për diskutim kritik i cili duhet
ta stimuloj tolerancën dhe pranimin e diversiteteve të ndërsjella.

Rolet/aktivitetet dhe tiparet, në ushtrimet
dhe shembujt
Analiza e realizuar e ushtrimeve gramatikore dhe shembujve në të tre tekstet
shkollore e vë në dukje ndërthurjen e
prezantimeve stereotipe dhe josterotipe
të interesave dhe roleve të vajzave/grave
dhe djemve/burrave, me ç’rast me një përparësi të vogël në tekstin shkollor GjM 7-1
në plan të parë dalin interesat dhe aktivitetet e meshkujve.
Është karakteristikë se në asnjërin nga
tekstet shkollore nuk janë evituar shembujt e stereotipave klasik për rolet e “femrave” në shtëpi: “Mare (Gordana) qep
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mirë”, “gjyshja thurë çorape”, “e ruan motrën” (GjM7-1), ose “gjyshja thur xhemper”,
“nëna gatuan”, “tund vezë” (GjM8), dhe
“gjyshja qep”, “Elena gatuan petulla”,
“përgjëron për kanakarin” (GjM7 2), ndërsa nga ana tjetër, nuk ka asnjë shembull
që mashkulli të manifestoj interesim për
punët e shtëpisë, në botëkuptimin tradicional si punë të “femrave”.
Në tekstin shkollor GjM7-2 interesat dhe
aktivitetet e meshkujve janë përfshirë në
70% të shembujve në të cilët më shumë se
gjysma (43%) janë stereotip: djemtë lozin
futboll (3 shembuj), bëjnë xhita (2), bëjnë
gara, argëtohen, marrin pjesë në rrahje,
organizohen në banda, interesohen për
motoçikleta dhe janë kapiten të ekipeve,
ndërsa personazhe meshkuj prezantohen
në rolin e zotëriut dhe zotëruesit. 27% janë
shembuj pozitiv në të cilët djali: “lexon
libër”, “shkruan poezi”, “është i thelluar në
botanikë”, “është i interesuar për këndim
koral”, “merr pjesë në kor” dhe “punon vyeshëm” (e mban familjen me shpërndarje të
gazetave), dhe në 2 shembuj është manifestuar frikë/druajtje të djemve, të cilat
nuk janë prezantuar si tipare të padëshiruara të meshkujve. Nga 30% të shembujve
në interes të femrave, 10% janë me role
stereotipe familjare, ndërsa në 20% të
tjera, theksi është vendosur mbi mësimin:
“ajo është e lindur për libër”, “lexon libër”,
“është e etur për njohuri”, “rri dhe mëson”,
“shkruan dhe i ndihmon Miles”, “viziton
muzetë”. Gjithsesi se këto do të ishin
shembuj pozitiv nëse nuk janë vetëm këto,
të cilët, si modele për identifikim mund ta
imponojnë tablonë se vajzat nuk kanë interesim për asgjë tjetër përveç të mësojnë,
ndonjëherë të gatuajnë petulla, ndërsa u
lejohet të përgjërohen për kanakaret, por
jo edhe të merren me “punë të meshkujve” (futboll, motoçikleta, etj. dhe në asnjë mënyrë të merren me rrahje, banda, të
cilët gjithsesi se nuk janë shembuj pozitiv
për identifikimin as të djemve).
Në tekstin shkollor GjM7-1 prevalojnë
shembuj neutral gjinor ndërsa në shem-

bujt e tjerë prioritet u është dhënë aktiviteteve të vajzave (53%), e që mund të
shënohet si një hap përpara, por nëse 23%
e shembujve nuk janë me role stereotipe
në shtëpi. Në 30% të rasteve është tejkaluar stereotipi me personazh të vajzës e cila
“noton” (2 shembuj), “vrapon më së shpejti”, “luan në instrument” dhe manifeston
interesim për pikturë. Interesimi i djemve
është përfshirë në 47%, prej të cilëve jostereotip janë 29%: “Borçe bleu libër”, “dëshiron biçikletë”, “e ka mësuar tregtinë dhe
gjuhën e shenjave”, “shkruan këngë” dhe
manifeston frikë. Në shembujt e tjerë (18%)
janë prezantuar interesa më tipik “mashkullor”; për peshkim (2) dhe tregti (1). Në
drejtim të aktiviteteve të vajzave janë 3 ilustrime me vajzat e pasqyruara si mësojnë
(2) dhe marrin pjesë në shfaqjet teatrore
(1), ndërsa nuk ka asnjë ilustrim me aktivitete të djemve. Një hap drejt përafrimit të
botës “mashkullore” me botën “femërore”,
përmes manifestimit të interesave dhe aktiviteteve të përbashkëta ka dy ilustrime,
njëri me një djalë dhe vajzë në lëndinë
dhe një fotografi me aksion ekologjik në
të cilin bashkërisht marrin pjesë vajza dhe
djem.
Në tekstin shkollor GjM8, edhe pse i
hartuar nga autore të njëjta, përparësi u
është dhënë interesave dhe aktiviteteve të
meshkujve (63%), me 2 shembuj me personazhe të djemve të cilët mësojnë dhe
shkruajnë këngë dhe nga një shembull
me personazhin e djalit i cili lexon libër,
mbledh dredhëza, luan në gajde, studion
për regji, shkon për peshkim, ndërsa manifeston edhe “dashuri për librin”, frikë dhe
dhimbje (“derdh lot”). Nga 37% të shembujve me personazhe femra edhe në këtë
tekst shkollor kemi përqindje më të madhe
(21%) të aktiviteteve jostereotipe: “notare e
suksesshme” (1) dhe vajza që këndon (3),
ndërsa 16% janë stereotipe me aktivitete
shtëpiake të “femrave”. Në ilustrimet, ngjashëm si edhe në GjM7-1, janë prezantuar
vetëm fotografi të vajzave si mësojnë (1), të
vajzave si këndojnë (1) dhe një ilustrim të
vajzës e cila punon para kompjuterit. Inte-
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resat e përbashkët të meshkujve dhe femrave janë prezantuar në 2 fotografi, njëra
e vajzës dhe djalit si lozin bashkërisht basketboll dhe një fotografi e përbashkët e
djemve dhe vajzave në klasë.
Mund të vërejmë se shembuj më të
shpeshtë në të cilët djemtë dhe vajzat
manifestojnë interesim të njëjtë, në tre
tekstet e analizuara shkollore, është mësimi, ndërsa shembujt e tjerë kanë interesime dhe role të ndara, pavarësisht se
a janë stereotipe ose jostereotipe (p.sh.
Nëse vajza noton, nuk ka shembull ku
edhe djali noton etj.). Në të gjitha këto

raste kemi shembuj (edhe pse të rrallë)
në të cilët djemtë manifestojnë frikë dhe
qajnë, e që mund të shënohet si një hap
drejt tejkalimit të botëkuptimit të vendosur se djemtë duhet të jenë të fortë dhe
të mos manifestojnë emocione. Tendencë
pozitive është edhe përfshirja e një numri
të madh të shembujve neutral gjinor, por
në të gjitha tekstet shkollore mungojnë
shembuj me personazhe të djemve/burrave dhe vajzave/grave në role dhe aktivitete të përbashkëta (edhe në shtëpi edhe
jashtë shtëpisë), të cilat janë kushti kryesor për sensibilizimin gjinor të të rinjve.
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KONKLUZION
Tekstet e analizuara shkollore të gjuhës
maqedonase për klasën e shtatë dhe të
tetë janë hartuar në përputhje me programet mësimore të gjuhës maqedonase
për klasën e shtatë (2008) dhe klasën e
tetë (2009), të cilat, me inkorporimin e arsimit fillor nëntëvjeçar nga viti 2010/11 janë
ekuivalent me programet mësimore për
klasën e tetë dhe të nëntë.
Shqyrtimi i programeve mësimore e vë
në pah atë se edhe krahas faktit që janë
hartuar pas miratimit të Ligjit të parë për
mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve (në vitin (2006), dhe Plan Veprimit
Nacional për Barazi Gjinore (2007-2012), në
të njëjtit nuk është sanksionuar koncepti
i barazisë gjinore dhe nuk vihet në dukje
nevoja e sensibilizimit gjinor të nxënësve,
dhe së këtejmi sensibilizimi varet nga sensitiviteti gjinor dhe u është lënë në duart
e autorëve/autoreve të teksteve shkollore
dhe mësimdhënësve/mësimdhënëseve të
gjuhës maqedonase. Gjithashtu, mbetet
pezull çështja e kriterit gjatë zgjedhjes së
autorëve/autoreve të teksteve shkollore, si
dhe të personelit tjetër i përfshirë në hartimin e tyre, kështu që numri dominant i
femrave të involvuara në tekstet shkollore,
objekt i analizës, mund të interpretohet
si një hap drejt barazisë gjinore por në të
vërtetë mund t’i referohet feminizimit të
profesionit të mësuesisë.
Mosekzistimi i kriterit për përfaqësim
të barabartë gjinor reflektohet në të gjitha segmentet e teksteve shkollore, duke
filluar nga përfaqësimi i autorëve/autoreve të teksteve dhe ilustrimeve, përmes
përfaqësimit të personazheve në tekstet/

ilustrimet dhe personazheve kryesorë,
pyetjeve të dedikuara për interpretimin e
teksteve, kështu deri në ushtrimet gramatikore, detyrat dhe shembujt.
Analiza e realizuar e vë në dukje qasjen e disbalancuar tek autorët/autoret të
teksteve shkollore, e cila vjen në shprehje që nga zgjedhja e autorëve/autoreve të
teksteve dhe ilustrimeve. Nga njëra anë,
është evidente diskrapanca gjinore në përfaqësimin e teksteve në tre tekstet shkollore, autoret plotësisht janë në plan të dytë,
ndërsa nga ana tjetër, në tekstet shkollore
GjM7-1 dhe GjM8 të cilët shoqërohen me
materiale ilustrative, përfaqësimi është
shumë i vogël dhe thuaja se i balancuar i
autorëve/autoreve të ilustrimeve, me përparësi në GjM7-1 të numrit të ilustrimeve
nga një autore e njëjtë. Zgjedhja e autorëve kryesisht meshkuj të teksteve është
njëri nga indikatorët e pabarazisë gjinore
në tekstet shkollore, si dhe të shpërfilljes
të kontributit të femrave në letërsi, ndërsa
nga ana tjetër, me zgjedhjen e ilustrimeve
sa u përket autorëve/autoreve, si dhe sa i
përket përfaqësimit të numrit më të madh
të ilustrimeve neutrale, me sa duket është
ndërmarr një hap drejt neutralitetit gjinor.
Favorizimi i gjinisë mashkullore më së
shumti vjen në shprehje në dominimin e
personazheve meshkuj, si në përmbajtjet e tre teksteve shkollorë ashtu edhe në
ilustrimet (GjM 7-1 dhe GjM8). Meshkujt
e kanë rolin kryesorë dhe aktivë, ndërsa
femrat janë nën hije të meshkujve. Femrave/vajzave u përshkruhen më pak tipare në krahasim me meshkujt, ndërsa
dallimi i aktiviteteve dhe interesave është
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shumë më i ngushtë nga ai i meshkujve,
me ç’rast mbështetet tabloja patriarkale e
rolit kryesor të meshkujve. Kështu që, nga
njëra anë, do të vërehet një hap i butë drejt
përfaqësimit jostereotip të personazheve
meshkuj, si të ndjeshëm, të kujdesshëm, të
cilët dinë ta manifestojnë frikën, dhimbjen
dhe të derdhin lot, nga ana tjetër, në sipërfaqe do të dalin tipare dhe vlera tradicionale të “meshkujve” (trimëria, heroizmi dhe
patriotizmi), si dhe ndarja stereotipe e profesioneve dhe aktiviteteve të “meshkujve”
në të cilat personazhet femra nuk e kanë
vendin, por edhe e kundërta. Variacioni
i pasqyrimit nga stereotip në jostereotip
është tipike edhe për personazhet e femrave. Përkrah tipareve tipike të “femrave”
siç është durimi, kujdesi, emocionet, do të
paraqiten edhe tipare të rreptësisë, stoicizmit dhe vendosmërisë. Pasqyrimi i roleve
të përbashkëta, si mënyrë për përafrimin
e “botës” mashkullore dhe femërore, janë
shembuj të rrallë edhe atë vetëm në ilustrimet e teksteve shkollore GjM7-1 dhe GjМ8.
Në këtë mënyrë, edhe përkrah shmangies periodike nga kornizat tradicionale

të marrëdhënieve të meshkujve/femrave,
megjithatë, përmes seleksionimit gjatë
zgjedhjes së teksteve dhe autorëve/autoreve të tyre, favorizimi i gjinisë mashkullore në të gjitha segmentet e teksteve
shkollore, përdorimi i gjuhës josensitive
gjinore, madje edhe me referime të drejtpërdrejta nda gjinisë mashkullore (GjМ8),
potencimi i kontributit vetëm i meshkujve
në fushën e letërsisë dhe gjuhës (me përjashtim vetëm të një gruaje si eseiste, Katica Qullafkova, në GjМ7-1), autorët/autoret
e teksteve shkollore, me ose pa vetëdije,
kontribuojnë në ruajtjen e modelit kulturor patriarkal, ndërsa socializimi i fëmijëve
është në frymën e pabarazisë gjinore. Tekstet shkollore akoma reflektojnë stereotipe gjinore, pabarazia e femrave dhe meshkujve nuk tematizohet, ndërsa diskutimi
kritik për pozitën e gjinive i është lënë
sensitivitetit gjinor të mësimdhënësve/
mësimdhënëseve. Mungon edhe dialogu
interkulturor dhe manifestimi i interesimit
për tjetrin, me ç’rast do të stimulohej toleranca tek nxënësit/nxënëset dhe pranimi
i diversiteveve të ndërsjella.
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REKOMANDIME
Hulumtimi i realizuar e vuri në dukje
atë se tekstet shkollore të gjuhës maqedonase, për klasën e tetë dhe të nëntë, të
cilat përdoren në arsimin fillor në shtetin
tonë, nuk e zhvillojnë kulturën e barazisë
gjinore si njëri nga supozimet kryesore të
teksteve bashkëkohore shkollore. Rekomandimet e propozuara janë në drejtim
të promovimit të barazisë gjinore në politikat arsimore.

Rekomandime për Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës
1. Gjatë akreditimit të teksteve shkollore,
njëri nga standardet të konsistojë me respektimin e barazisë gjinore.
2. Hartimi i modeleve të reja për planet
dhe programet mësimore me konceptin e inkorporuar gjinor, në përputhje
me standardet në ligjet dhe dokumentet strategjike ekzistuese.
• Në programet mësimore të potencohet nevoja e sensibilizimit gjinor të nxënësve, theksi të mos vihet vetëm mbi
fitimin e kompetencave profesionale,
por edhe mbi ndërtimin e personalitetit të nxënësve, si persona sensitiv
gjinor, demokratik dhe tolerant;
• Gjykimi dhe analiza kritike e teksteve të
plotësohet edhe me gjykimin kritik të
roleve të përcaktuara gjinore. Nëse tekstet, të cilët janë pjesë të trashëgimisë
historike kulturore, nuk mundet dhe
nuk duhet të anashkalohen, ato mund
të jenë shembull i mirë për atë se si
kanë qenë, si janë aktualisht dhe si duhet të jenë rolet e gjinive;

• Përfshirja e përmbajtjeve në të cilat
është inkorporuar çështja gjinore, të
cilat do ta pasqyrojnë barazinë gjinore
(që i pasqyrojnë rolet e balancuara
midis gjinive).
1. Të akreditohen programe përkatëse për
trajnim të dedikuara për përsosje profesionale të mësimdhënësve/mësimdhënëseve në fushën e barazisë gjinore.
2. Planifikimi i projekteve në të cilat në
mënyrë integrale do të aplikohet analiza e të gjitha teksteve shkollore nga
një lëndë, të përfaqësuara në të gjitha
vitet e arsimit fillor, dhe veçanërisht në
arsimin e mesëm, në vend të analizave
të realizuara parciale të disa teksteve të
caktuara shkollore.
3. Koordinim midis Ministrisë së Arsimit,
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale
dhe sektorit joqeveritar në zgjedhjen e
teksteve shkollore, si objekt për analizë.
4. Akses deri te informacionet në lidhje me
analizat e realizuara në ueb-faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit.
5. Në analizën dhe rishikimin e teksteve
shkollore nga aspekti gjinor të përfshihen kuadro të profiluara profesionale
nga studimet gjinore.
6. Të monitorohet dhe evaluohet se sa perspektiva gjinore është integruar në tekstet shkollore dhe në procesin mësimor
në të gjitha nivelet e arsimit.

Rekomandime për tekstet sensitive gjinore
1. Të respektohen indikatorët për sensitivitetin gjinor:
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• Bilanci gjinor i autorëve dhe autoreve
të teksteve dhe ilustrimeve;
• Përdorimi i gjuhës sensitive gjinore (në
shënimin e profesioneve dhe adresimin e pyetjeve për të dy gjinitë);
• Bilanci gjinor i personazheve mashkullore dhe femërore në ushtrimet dhe
shembujt gramatikorë;
• Përfaqësim i barabartë dhe portretizim
jo-stereotip i personazheve meshkuj
dhe femra në role, aktivitete dhe interesa profesionale dhe shtëpiake;
• Përfaqësimi i teksteve dhe ilustrimeve
në të cilat personazhet meshkuj dhe
femra së bashku marrin pjesë dhe
ndajnë aktivitete dhe interesa të përbashkëta (në sferën e brendshme dhe
publike);
• Gjykim kritik mbi interpretimin e teksteve dhe ilustrimeve nga aspekti gjinor.

2. Theksimi i kontributit të femrave në
fushën e literaturës, si shkrimtare të
zhanreve të ndryshme.
3. 3. Përfshirja e personazheve nga grupet e margjinalizuara në portretizimin
e roleve, aktiviteteve dhe interesave nga
perspektiva gjinore.

Rekomandime për mësimdhënësit/set
1. Përsosja e njohurive dhe aftësive në
fushën e barazisë gjinore (pjesëmarrja
në trajnime, seminare dhe konferenca).
2. Në mënyrë kritike iu qaset teksteve dhe
ilustrimeve në të cilët shfaqen stereotipat gjinore.
3. Të promovohen skenarë alternativ të
koncepteve tradicionale të jetës familjare
(martesa, babai dhe nëna me fëmijë).
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