ПРИРАЧНИК ЗА
НАСТАВНИЦИ ЗА
ПРИМЕНА НА РОДОВА
СЕНЗИТИВНОСТ ВО
ОСНОВНО ОБРАЗОВНИЕ

ПРИРАЧНИК ЗА
НАСТАВНИЦИ ЗА
ПРИМЕНА НА РОДОВА
СЕНЗИТИВНОСТ ВО
ОСНОВНО ОБРАЗОВНИЕ

Автор: Снежана Јанкуловска

Издавач:
Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопје
За издавачот:
Маргарита Цаца Николовска
Автор:
Снежана Јанкуловска
Лектура:
Татјана Стојановска
Графичко уредување и Печатење:
Аркус Дизајн - Скопје
Тираж:
220
Скопје, 2020

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
373.3.043.2-055.1/.2(035)
ЈАНКУЛОВСКА, Снежана
Прирачник за наставници за примена на родова сензитивност во основно образовние /
автор Снежана Јанкуловска. - Скопје : Институт за човекови права, 2020
Начин на пристапување (URL): https://www.ihr.org.mk. - Текст во PDF
формат, содржи 44 стр., илустр. - Наслов преземен од екранот. - Опис на
изворот на ден 17.11.2020. - Библиографија кон главите
ISBN 978-608-66566-2-1
а) Родова еднаквост -- Основни училишта -- Прирачници
COBISS.MK-ID 52517381

СОД РЖ И Н А

ВОВЕД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

TEMA
1

Родова еднаквост - меѓународна рамка
и национални политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

TEMA
2

Човекови права и концепти
на родова еднаквост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

TEMA
3

Родово - сензитивно училиште управување и раководење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

TEMA
4

Родово - сензитивна педагогија
и иновативни приоди во настава и учење . . . . . . . . . . . 25

TEMA
5

Родова еднаквост во образовните системи за
изучување наука, технологија, инженерство и
математика (СТЕМ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

TEMA
6

Родово засновано насилство
во училиштето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ВОВЕД

„Прирачникот за примена на родова сензитивност во основно образовние“ е подготвен во рамки
на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“ финансиран од кралствата
Норвешка и Шведска, а подржан од Секретаријатот за европски прашања и канцеларијата на ОН за
проектни услуги. Проектот е имплементиран од страна на Институтот за човекови права (ИЧП) со
поддршка на Бирото за развој на образованието во периодот Јануари – Декември 2020 година.
Целта на проектот е унапредување на родовата еднаквост преку намалување на родовите предрасуди и стереотипи во основните училишта. Институтот за човекови права го подготви овој прирачник
да им помогне на наставниците да ја интегрираат родовата еднаквост во образованието.
Прирачникот за наставници за примена на родова сензитивност во основно образование е подготвен во рамки на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“, финансиран од
кралствата Норвешка и Шведска, а подржан од Секретаријатот за европски прашања и канцеларијата на ОН за проектни услуги. Проектот е имплементиран од Институтот за човекови права (ИЧП), со
поддршка од Бирото за развој на образованието, во период Јануари – Декември 2020 година.
Цел на проектот е унапредување на родовата еднаквост, преку намалување на родовите предарсуди
и стереотипи во основните училишта. Институтот за човекови права го подготви овој прирачник да
им помогне на наставниците да ја интегрираат родовата еднаквост во образованието.
Образованието има клучна улога во постигнувањето родова еднаквост, давајќи значаен придонес
за постигнување на пошироки цели за личен развој на учениците. Ова се рефлектира во голем број
меѓународни документи и декларации кои повикуваат на усвојување на политики и практики за постигнување на целите за родова еднаквост во и преку образованието.
Унапредувањето на образованието е суштинска цел, којашто меѓународната заедница си ја постави
да ја постигне до 2030 година. Тоа е причината зошто УНЕСКО и дава приоритет на родовата еднаквост во и преку образованието. Интересот за тоа е двократен: Како прво, образованието на девојчињата и жените е основно човеково право, но исто така е и суштинска спрега за одржлив развој и
мир.
Долго време на ова прашање се гледаше преку единствена призма, односно, да се постигне паритет
во училиштата (опфат), што се сметаше за единствен критериум за мерење на успехот или неуспехот
во напорите за интегрирање на девојчињата и младите жени во образовните системи. Од оваа гледна точка, последните дваесет години сме сведоци на извонреден напредок.
Иако економските, социјалните и политичките придобивки од родовата еднаквост, и за жените и за
мажите се непобитни, родовите нееднаквости се сè уште распространети низ целиот свет. Правната дискриминација, неправедните социјални норми и ставови, прикажувањето на традиционалните
родови стереотипи и нееднаквиот пристап до образованието, во областа на науката, културата и
медиумите, особено во однос на жените, го отежнуваат патот кон одржливиот развој.
Ова е причината зошто институциите, владите, меѓународните организации, граѓанското општество
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и приватниот сектор продолжуваат да се залагаат за родова еднаквост, да ги истакнуваат разликите
и да ја подигнуваат видливоста на добрите практики.
Се работи на стратешки процеси и пристапи, развивање на ресурси и прирачници како да се интeгрира родовата еднаквост, праведноста и инклузијата на сите нивоа на образовниот процес, со цел сите
ученици да имаат можност во потполност да ги реализираат своите потенцијали.
Фокусот е ставен на тоа да се постигне инклузивно и еднакво образование за сите, со специфични
цели да се елиминираат родовите разлики во образованието и да се обезбеди еднаков пристап за
сите ранливи лица.
Експлицитно, се бара да се надминат сите форми на родово засновано насилство и дискриминација
(социјална, економска и политичка) врз жените и девојчињата, да се стави крај на социјалните практики на повреда и да се надминат пречките кон квалитетно образование за сите.
... Жените и девојчињата мора да имаат еднаков пристап до квалитетно образование, економски ресурси и политичко учество и еднакви можности... за вработување, лидерство
и донесување одлуки на сите нивоа („Трансформирање на нашиот свет: Агенда 2030“).
Олеснителна околност за земјите коишто се залагаат за интегрирање на родовата еднаквост во образованието е сознанието дека на располагање имаат голем број публикации, ресурси и други наставни материјали, продуцирани од меѓународната заедница, коишто нудат добро утврдени насоки,
кои понатаму останува само да се прилагодат.

1. КОЈА Е ЦЕЛТА НА ПРИРАЧНИКОТ?
Овој прирачник е замислен да им служи на наставниците како работно помагало и негова цел е да
придонесе во развојот на компетенциите на наставниците за промовирање на родовата еднаквост
во училиштата. Намерата е преку прирачников да се добијат идеи, инспирација и практична помош
за примена на иновативни и партиципативни педагошки приоди, со интегрирање на родови перспективи, коишто ќе придонесат учениците да развиваат знаења, вештини, вредности и ставови што
промовираат родова еднаквост. Веруваме дека родовата еднаквост, во и преку образованието, може
да се гради во насока на намалување на родовите стеротипи, дискриминацијата и насислтвото.

2. ШТО СОДРЖИ ОВОЈ ПРИРАЧНИК?
Содржината на прирачников е поделена на 6 теми, во кои се дадени корисни информации, насоки и
сугестии за активности со ученици кои промовираат родова еднаквост.

Тема 1- Родова еднаквост - меѓународна рамка и национални политики
Tемата 1 го воведува прашањето за родовата еднаквост во и преку образованието, како еден од
главните приоритети на меѓународната заедница. Даден е преглед на документи и декларации со
глобалните заложби за промовирање на родовата еднаквост, со посебен осврт на Агендата 2030 за
одржлив развој, во која е презентирана визија на родовата еднаквост.

Тема 2 - Човекови права и концепти на родова еднаквост
Темата 2 се фокусира на разбирањето на значењето на човековите права, поврзано со родовата еднаквост, како и разјаснување на клучните родови концепти преку нивно дефинирање.

Тема 3 - Родово-сензитивно училиште – управување и раководење
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Темата 3 дискутира за родово-сензитивно училиште и примена на пристап до училиштето во целина,
за промовирање на родова еднаквост. Темата вклучува рамка која училиштата може да ја користат
за проценка на квалитетот во унапредувањето на родовата еднаквост.

Тема 4 - Родово-сензитивна педагогија и иновативни приоди во настава и учење
Темата 4 се фокусира на компетенциите на наставниците за примена на родовите перспективи во
процесот на настава и учење. Се однесува на разбирањето на родово-сензитивнaта педагогија и иновативната наставна методологија насочена кон ученикот и дадените насоки како да се интегрираат
родовите перспективи во наставните програми, учебниците, наставните стратегии и оценувањето.

Тема 5 - Родова еднаквост во образовните системи за изучување наука, технологија,
инженерство и математика
Темата 5 дискутира за причините за немотивираност на девојчињата во изучување на областите
од науката, технологијата, инженерството и математиката (СТЕМ - Science, Technology, Engineering,
Mathematics) и нуди стратегии за подобрување на родова еднаквост во изучување на СТЕМ.

Тема 6 - Родово засновано насилство во училиштето
Темата 6 се однесува на разбирање на родово засновано насилство во училиштето, формите во кои
се јавува, кои се ефектите и психолошките последици и акции за превенција и ефикасно реагирање
при родово засновано насилство.

3. КОЈА Е ПОЗАДИНАТА НА СОДРЖИНАТА НА ПРИРАЧНИКОВ?
Појдовна основа при изработка на прирачников беше деталното проучување на сите достапни материјали и публикации подготвени на меѓународно ниво од областа на родова еднаквост, со што
се доби една сеопфатна слика за досегашните практики и искуства на ова поле. Овие сознанија беа
инспирација при изборот на содржините во прирачников и прилагодување кон нашиот образовен
систем.

Содржината на прирачников е подготвена врз основа на следниве публикации:

Gender in Education
Network in Asia-Paciﬁc
(GENIA) Toolkit, UNESCO
2019
Родот во образовната мрежа
во Азија-Пацифик (GENIA),
Прирачник, УНЕСКО 2019

Gender Mainstreaming
Toolkit for Trachers and
Teacher Educators, 2014
Прирачник за родово
интегрирање за наставници
и едукатори, 2014 година

Teacher Training Modules that
address gender issues and
promote Gender Equality, 2011
Модули за обука на наставници
кои се однесуваат на родови
прашања и промовираат
родовата еднаквост, 2011

A Guide for Gender Equality
in Teacher Education and
Policy and Practices, UNESCO
2015
Прирачник за родова
еднаквост во образованието
на наставницитекако и во
политиките и практиките,
УНЕСКО, 2015

Gender Responsive Pedagogy,
A Toolkit for Teachers and
Schools, FAWE, 2018
Родово сензитивна педагогија,
Прирачник за наставници и
училишта, FAWE, 2018

Global Guidance – School
– Related Gender – Based
Violence, UNESCO and UN
Women, 2016
Глобален прирачник – Родово
засновано насилство во
училиште, УНЕСКО и ОН
Жени, 2011

CONNECT WITH RESPECT:
Preventing gender-based
violence in schools, UNESCO 2018
„ПОВРЗИ СЕ СО ПОЧИТ:
Превенција на родово-засновано
насилство во училиштата“,
УНЕСКО 2018
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ТЕМА 1
РОДОВА ЕДНАКВОСТ МЕЃУНАРОДНА РАМКА И
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
1.

ЗОШТО РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ Е ВАЖНО ПРАШАЊЕ ВО И ПРЕКУ
ОБРАЗОВАНИЕТО?

Прашањето за квалиетно образование, како основно човеково право, е еден од најголемите предизвици со кој светот се соочува денес, а ќе продолжи да се соочува и утре. Образованието е тоа што
ги подготвува младите луѓе да се стекнат со потребните вештини, вредности, ставови, знаење и критичко разбирање и ги мотивира за доживотно учење како би можеле да придонесат во развојот на
нивните општества.
Постигнувањето инклузивно, праведно и квалитетното образованието е составен дел од меѓународната агенда, во која интегрирањето на родовата еднаквост во образованието е еден од главните
приоритети.
Училиштата се релевантни за испорака на квалитетното образование, во кое родовата еднаквост е
клучна за негово потполно остварување. Промовирањето родова еднаквост во и преку образованието обезбедува жените и мажите, девојчињата и момчињата да добијат еднаков пристап до можностите за учење, како и праведен третман во наставниот процес, еднакви постигања и напредок во
сите сфери од животот.
Образованието во кое девојчињата и момчињата, жените и мажите подеднакво ги развиваат своите
потенцијали и се охрабруваат за активно учество во социјалниот, економскиот и политичкиот живот
e суштинска основа во развојот на демократски и мирни општества.

2.

КОИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ЈА ПРОМОВИРААТ РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ
НА МЕЃУНАРОДНО НИВО?

Во последните 70 години, со глобални заложби за заштита на човековите права и елиминирање на
дискриминацијата врз основа на родови и други разлики, усвоени се голем број документи и декларации од меѓународната заедница. Документите ја потврдуваат визијата и целите за родова еднаквост и содржат силни пораки и насочување за усвојување политики и практики за промовирање
родова еднаквост во и преку образованието.
Повеќето земји ги потпишаа овие меѓународни документи. Со тоа ја потврдија својата намера за промовирање родова еднаквост и почнаа да ги решаваат родовите разлики во образованието со усвојување национални родови стратегии. Меѓународните документи со родовите аспекти се дадени
9

по хронолошки ред и се гледа дека тоа патешествие започнало во 1948 година, со донесување на
Универзалната декларација за човековите права. Види Табела 1.

ТАБЕЛА 1: Меѓународна рамка: Родова еднаквост и вклучување на родовите аспекти

МЕЃУНАРОДНИ
ДОКУМЕНТИ

1. Универзална декларација
за човекови права
10 декември 1948

ОПИС
Заштита и унапредување на човековите права, а со тоа и на родова еднаквост започнува со усвојување на овој документ со кој се укажува
дека образованието ќе биде насочено кон целосен развој на човековата личност и кон зајакнување и почитување на човековите права и
основни слободи. Тоа ќе го унапредува разбирањето, толеранцијата и
пријателството меѓу сите народи, расни или верски групи и ќе ги унапреди активностите за одржување на мирот (чл.26).
www.un.org/education

2. Конвенција на ОН за
елиминација на сите форми
на дискриминација врз
жените – CEDAW (1979)

Овој договор претставува меѓународен предлог-закон за жените. Тој
ја дефинира дискриминацијата на жените, ги опишува активностите за
ставање крај на таквата дискриминација на национално ниво и детално ги опишува начините за обезбедување еднаков пристап на жените
до еднакви можности во политичкиот и јавниот живот, образованието,
здравството и вработувањето.
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

3. Пекиншка платформа за
акција (1999)

Платформата за акција е агенда за зајакнување на жените и се обидува да ги отстрани сите пречки за активно учество на жените во сите
сфери на јавниот и приватниот живот преку целосен и еднаков удел
во економското, социјалното, културното и политичкото донесување
одлуки.
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_

4. Милениумски развојни
цели (МРЦ) на ООН (2000)

Со усвојувањето на осумте Милениумски развојни цели се формира
ново глобално партнерство за намалување на сиромаштија. Целите 2 и
3 се поврзани со образованието - „Да се обезбеди сите момчиња и девојчиња да го завршат основното образование“ и „Да се елиминираат
родовите разлики“.
www.un.org/millenniumgoals

5. Дакарска рамка за акција,
образование за сите (2000)

Предложени се 12 главни стратегии и 6 главни цели за да се постигне
квалитетно образование за сите до 2015 година. Специфични родови
цели се целите 2, 4 и 5.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147

6. Агенда 2030 за одржлив
развој и цели за одржлив
развој (2015-2030)
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Постигнувањето родова еднаквост во образованието е поврзано со
двете клучни цели за одржлив развој: Цел 4 – Квалитетено образование, и Цел 5 – Родова еднкавост. Преку овие цели се повикуваат
земјите да развиваат стратегии кои не се однесуваат само на опфат на
учениците во образованието, туку опфаќаат и суштински аспекти од
родовата еднаквост.

3.

ШТО ПРЕТСТАВУВА АГЕНДА 2030 ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И КОЈА Е
УЛОГАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО?

Најновата и најважна промена во рамки на глобалните заложби што се однесуваат на создавањето
подобра иднина за населението и планетата е усвојувањето на Агендата 2030 за одржлив развој,
која ќе служи како рамка за движење на меѓународниот развој на сите сектори во периодот 20152030.
Агендата 2030, со целите за одржлив развој, ги обедини аспирациите за намалување на сиромаштијата и одржливоста на животната средина, поткрепени со стремеж за социјална правда што се базира
на документите за човекови права од изминатите 70 години. Таа беше усвоена од земјите членки на
Обединетите нации во септември 2015 година.
Основата на Агендата 2030 е документот „Трансформирање на нашиот свет: Агендата 2030 за одржлив развој“.
Еден од клучните аспекти за исполнување на Агендата 2030 е промовирањето на родовата еднаквост. Основа на целите за одржлив развој е создавањето инклузивен, праведен и правичен свет кој
подразбира да се обезбеди сите мажи и жени, сите момчиња и девојчиња да можат да имаат достоинствен живот. Обезбедувањето на инклузивно и родово рамноправно образование, со добар квалитет, е клучен начин за постигнување на оваа цел.
Агендата 2030 содржи 17 меѓусебно поврзани цели на одржлив развој, секоја со свои конкретни
задачи/приоритети (вкупно 169) и индикатори за следење што секоја земја во светот треба да ги
спроведе во согласност со специфичните национални контексти.
Целите за одржлив развој се надоградени на Милениумските развојни цели – МРЦ (2000-2015) со
намера да се продолжи уште порешително и интензивно во работата на тоа што не е постигнато.
Извештајот на МРЦ (2015) посочува дека, иако е постигнат значаен успех и напредок во сите области,
особено во образованието, сепак се идентификувани недоволни постигања и слабости. Тие се однесуваат на ранливите и сиромашни групи граѓани, а се евидентирани и родови нееднаквости.
Документот „Oбразование 2030 - Инчеон декларацијата и рамката за акција,“ што е донесен на Светскиот образовен форум - одржан во Инчеон, Република Кореја, 19-22 мај, 2015 година претставува
основен документ за постигнување на целта за одржлив развој 4, која се појавува како самостојна цел и се фокусира на инклузивно квалитетно образование и промовирање на доживотно
учење.
Во овој документ е дефинирана новата визија за образованието во периодот 2015-2030 и содржи
анализа и предлог конкретни акции за постигнување на целите за одржлив развој. Образованието
има суштинско значење како двигател во креирање на стратегии за постигнување на успех на сите
17 цели кои се однесуваат на трите димензии на одржлив развој: економска, социјална и животна
средина.

4.

ЗОШТО РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ Е ЕДЕН ОД ПРИОРИТЕТИТЕ НА
АГЕНДАТА 2030?

Агендата 2030, за одржлив развој, отвори ново поглавје во долгата борба за постигнување родова
еднаквост. Основниот принцип на Агендата „никој да не е изоставен“ го изразува убедувањето
дека момчињата и девојчињата, мажите и жените, треба да имаат еднакви придобивки во развојот.
Таа нуди визија на „свет во кој сите жени и девојчиња имаат можност на целосна родова еднаквост и
сите законски, социјални и економски бариери за нивно зајакнување се надминати“.
Постигнувањето родова еднаквост во образованието, во процесот на настава и учење и пристап до
социјални и економските можности, коешто образованието може да го помогне, се клучните амби11

ции во двете цели за одржлив равој од Агендата 2030 и тоа: Цел 4 – Квалитетно образование и Цел
5 – Родова еднаквост.
Цел 4 „постигнување инклузивно и еднакво квалитетно образование и промовирање можности за доживотно учење за сите“ ја потврдува посветеноста на родовата еднаквост како што се
истакнува во член 8 во Инчеон декларацијата:
„Ние ја препознаваме важноста на родовата еднаквост во постигнувањето на правото на
образование за сите. Затоа сме посветени на:
` давање поддршка во креирање на родово чувствителни политики, планирање и средини
за учење;
` вклучување на родовите прашања во обуките на наставниците и во наставните планови; и
` елиминирање на родово заснована дискриминација и насилство во училиштата“.
Со ова се потврдува дека новата визија во декларацијата ги повикува земјите да не го задржуваат
вниманието само на опфатот на сите ученици во образованието, туку експлицитно се бара да се застапени суштинските аспекти од родовата еднаквост.
Цел 5 - Родовата еднаквост е предвидена како засебна цел која е специфично насочена кон родовата еднаквост и исто така е поврзана со другите цели.
Во Табела 2 е прикажана поврзаноста помеѓу делови на текстови од документот „Трансформирање
на нашиот свет: Агенда 2030 за одржлив развој“ и целите за одржлив развој во кои е застапена
родовата еднаквост како клучна меѓутема во агендата 2030.

ТАБЕЛА 2: Родова еднаквост во документот „Трансформирање на нашиот свет:
Агенда 2030“

ГЛАВЕН ТЕКСТ:
РОДОВА ЕДНАКВОСТ
... Ветуваме дека никој нема да биде изоставен... (Преамбула)

Ставање крај на сиромаштијата (ЦОР 1)

... Свет со правичен и универзален пристап
до квалитетно образование, на сите нивоа,
до здравствена заштита и социјална заштита... (7)

Обезбедување инклузивно и правично квалитетно образование и промовирање на можностите за доживотно учење
за сите (ЦОР 4)

... Свет на универзално почитување на човековите права и човечкото достоинство, владеењето на правото, правдата, еднаквоста и
недискриминацијата; почитување на расата, етничката припадност и културната разновидност; и еднакви можности што овозможуваат целосна реализација на човечкиот
потенцијал… (8)
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ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Зајакнување на здравјето и благосостојба (ЦОР 3)

Постигнување родова еднаквост и зајакнување на сите жени
и девојчиња (ЦОР 5)
Промовирање одржлив и инклузивен економски раст,
целосно и продуктивно вработување и пристојна работа за
сите (ЦОР 8)
Промовирање мирољубиви и инклузивни општества за
одржлив развој, пристап до правда за сите и градење ефикасни и инклузивни институции (ЦОР 16)

... Свет во кој сите жени и девојчиња уживаат
родова еднаквост и сите правни, социјални
и економски бариери за нивно зајакнување
се отстранети. Праведен, правичен, толерантен, отворен и социјално инклузивен свет
во кој се задоволуваат потребите на најранливите лица... (8)

ЦЕЛ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 4 – ЗАДАЧИ
... да се обезбеди дека сите девојчиња и момчиња завршиле
бесплатно, еднакво и квалитетно основно и средно образование...(4.1)
... да се обезбеди еднаков пристап за сите мажи и жени до
достапно и квалитетно техничко стручно и високото образование...(4.3)

... Жените и девојчињата мора да имаат еднаков пристап до квалитетно образование,
економски ресурси и политичко учество
и еднакви можности ...за вработување, лидерство и донесување одлуки на сите нивоа... (20)

... да се елиминираат родовите разлики во образованието
и да се обезбеди еднаков пристап до сите нивоа на образование и стручна обука за ранливите групи...(4.5)
... да се обезбеди сите ученици да се здобијат со знаења и
вештини потребни за промовирање на човекови права,
родова еднаквост... мир и ненасилство... и културна разновидност...(4.7)

ЦЕЛ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 5 – ЗАДАЧИ
... Квалитетни, достапни, навремени и сигурни расчленети податоци се потребни за да се
помогне во мерењето на напредокот и да се
обезбеди дека никој нема да заостане... (48;
податоци)

... да се елиминираат сите облици на дискриминација врз жените и девојчињата, насекаде... (5.1)
... да се елиминираат сите форми на родово насилство врз
жените и девојчињата во јавната и приватната сфера... (5.2)
... да се препознае и вреднува неплатената домашна
работа... (5.4)

... Насоченост кон луѓето, родова сензитивност, почитување на човековите права со посебен фокус на најсиромашните, најранливите и оние кои заостануваат... (72; процес
на следење и преглед)

5.

... да се обезбеди целосно и ефективно учество на жените и
еднакви можности за лидерски позиции и донесување одлуки во политичкиот, економскиот и јавниот живот... (5.5)
... да се обезбеди сеопфатен пристап до сексуалното и репродуктивното здравје... (5.6)

КАКВА Е СОСТОЈБАТА ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА?

Северна Македонија, како потписник на споменатите меѓународни документи, покажува посветеност во промовирањето на родовата еднаквост во образованието. Особено е значајно што нашата
држава, како членка на ООН, се обврза на имплементација на Агендата 2030 за одржлив развој.
Усвојувањето на документите „Стратегија за родова еднаквост, 2013-2020 година“ и „Националниот
акциски план 2013-2016“, како примарни стратегиски документи од областа на родовата еднаквост,
даваат основа за спроведување национална родова политика во областа на образованието. Во 2013
година нашата држава го усвои и Законот за еднакви права и еднакви можности на мажите и жените,
со кој се потврдуваат обврските на нашата земја, според поставената меѓународна рамка.
Со усвојувањето на наведените регулативи останува фокусот да се стави на преземањето на поголем
број иницјативи и активности за практична имплементација во контекст на постигнување на целите
за одржлив развој 4 – Квалитетно образование и 5 – Родова еднаквост, како што е предвидено во
Агендата 2030 за одржлив развој.
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Исто така, ќе треба да се примени новата рамка на мониторинг на квалитетот на образованието (составен дел на Агендата 2030), на целта за одржлив развој 4, преку корисење на сите индикатори за
следење кои се однесуваат на родовата еднаквост, со фокус на индикаторот 4.7.1 кој:
...се обидува да мери до кој степен (i) глобалното граѓанско образование и (i) образованието
за одржлив развој, вклучувајќи ја родовата еднаквост и човековите права, се интегрирани на
сите нивоа: а) во националните образовни политики, б) наставните програми, в) обуките на
наставницте и г) оценувањето на учениците.

Користени публикации:
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, UNESCO, 2015
Education 2030 Incheon Declaration, SDG4 – Education 2030 Framework for Action, UNESCO, 2015
Building bridges for gender equality, Global Education Monitoring Report, 2019
Meeting our commitments to gender equality in education, Global Education Monitoring Report 2018
Inclusion and education: ALL MEANS ALL, Global Education Monitoring Report, 2020
Gender in Education Network in Asia-Pacific (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019
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ТЕМА 2
ЧОВЕКОВИ ПРАВА И КОНЦЕПТИ
НА РОДОВА ЕДНАКВОСТ
1.

КОЕ Е ЗНАЧЕЊЕТО НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА, ПОВРЗАНО СО РОДОВАТА
ЕДНАКВОСТ?

Основна почетна точка за размислување околу родовото образование е фактот дека образованието
е основно човеково право за секого. Принципите на Агендата 2030 се базираат на Универзалната
декларација за човекови права, како и на другите меѓународни инструменти во врска со човековите
права и меѓународното право.
Според меѓународните документи „правата и слободите“ што секое човечко суштество
треба да ги има се однесуваат на:
`
`
`
`
`
`

право на еднаквост;
слобода од дискриминација;
слобода на говор и изразување;
слобода на мислата, совеста и религијата;
економски, социјални и културни права;
право на образование.

Човековите права се универзални, неотуѓиви и неделиви, што значи дека се применуваат на сите,
без исклучок, дека обезбедуваат заштита која што е неопходна за луѓето да живеат со достоинство и
дека претставуваат суштинска основа за слобода, правда и мир во светот.
Човечките суштества имаат право да живеат ослободени од дискриминација и не смеат да им бидат
одземени можностите или правата врз основа на нивната раса, род, пол, социо-економски статус,
религија, способност или друг социјален идентитет.
И покрај тоа што родовата еднаквост е основно човеково право за сите, сепак родовите нееднаквости продолжуваат да постојат. Жените и девојчињата доживуваат различни форми на дискриминација во кои им е оневозможен пристап до клучните ресурси, или се несоодветно третирани. Има примери во кои мажите и момчињата се исто така под влијание на разни форми на дискриминација, иако
причината не мора да биде базирана на родот. Ваквите форми на исклучување или дискриминација
имаат штетни последици на безбедноста, развојот и благосостојбата на сите човечки суштества.
Родовата еднаквост и слободата од дискриминација се основа на човековите права. Иако може да
има разлики во размислувањето за родот од политички или религиозен аспект, сепак сите ние имаме обврска да обезбедиме дека никој не смее да биде несоодветно третиран, маргинализиран или
дискриминиран. Секој во општеството заслужува да биде вреднуван со почит.
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Вашите училиштата имаат клучна улога во подигнување на правото на секое дете за безбедност, достоинство и образование, без оглед на родот.
Како наставници треба да имате предвид дека рамката за човекови права може да ви помогне во подигнување на свеста и надминување на штетните родови практики и стереотипи. На тој начин машките и женските ученици се поттикнуваат да ги изразуваат своите потреби и желби, како и нивните
креативни идеи и таленти за решавање на актуелните социјални прашања и на прашањата поврзани
со животната средина.

2.

КОИ СЕ ОСНОВНИТЕ РОДОВИ КОНЦЕПТИ?

За да бидете успешни и ефикасни во остварувањето на човековите права и во промовирањето на
родовата еднаквост, кои директно влијаат на процесот и учењето, важно е добро да се разберат
основните родови концепти.
Вашето разбирање на различните родови концепти е важно затоа што тоа ви помага да ги почитувате разликите меѓу вашите ученици и да промовирате безбедна средина за учење за сите ученици.
Најважно е да ја разберете разликата помеѓу двата основни концепти: родот и полот. „Полот“ се однесува на биолошки утврдена репродуктивна анатомија, додека „родот“ генерално се однесува на
социјално конструирани улоги за мажи и жени, или на нормите кои ги дефинираат карактеристиките, капацитетите и однесувањето коишто се очекуваат од момчињата / мажите и девојчињата / жени.
Родовите улоги се учат преку социјализација во семејството, заедницата, училиштата, културата, религијата и медиумите.
Вашата свесност за негативните влијанија на родовата дискриминација, нормите, пристрасностите и очекувањата што тие ги имаат врз вашите ученици и нивните академски постигања ќе придонесе:
` Успешно да се справувате со прашањата кои се однесуваат на родовите аспекти;
` Полесно да ги идентификувате потребите на сите ученици и врз основа на тоа
ги развивате нивните вештини и самодоверба во областите во кои најмногу им е
потребна; поддршка.
` Соодветно да ја прилагодувате динамиката на моќта во училницата, така што секој
ученик да се чувствува самоубедено, вреднувано и безбедно за учење и развој.
Клучните родови концепти, објаснети во Табелата 3, може да ви помогнат во процесот на промените
на родовите пристрасности и стереотипи кај вашите ученици, со што ќе им овозможите да бидат
поуспешни во училиштето и понатаму во животот.

ТАБЕЛА 3: Дефиниции на родовите концепти
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КОНЦЕПТ

ДЕФИНИЦИЈА

РОД

Концептот се однесува на улогите и одговорностите на жените/ девојчињата и
мажите/момчињата кои се дефинирани во нашите семејства, општества и култури и
се однесуваат на карактеристики, достигнувања и однесувања кои се очекуваат од
секој род. Овие улоги и очекувања се научени; тие не се биолошки предодредени и
можат да се менуваат.

РОДОВА
ЕДНАКВОСТ

Елиминација на сите форми на дискриминација врз основа на пол, така што
девојчињата и жените, момчињата и мажите имаат еднакви можности и придобивки.

РОДОВИ ОДНОСИ

Односите помеѓу жени и мажи се стекнуваат преку процесот на социјализација, во
однос на поделба на моќта, донесување одлуки и поделба на трудот во домаќинството
и во општото општество.

РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

Родовиот идентитет се однесува на родот на кој луѓето се чувствуваат дека припаѓаат,
што може, или не мора да биде ист со полот на кој им бил доделен при раѓање. Тоа
се однесува на длабоко почувствуваното внатрешно и индивидуално искуство на
родот кај секоја личност и го вклучува личното чувство за телото и други начини на
изразување, како што се облеката, говорот и манирите.

РОДОВИ
СТЕРЕОТИПИ

Постојаното прикажување (преку медиумите, разговорите, шеги или книги) на
претходно зацртани социјални и културни модели или идеи со кои на жените и
мажите им се доделуваат карактеристики и улоги кои се утврдени и ограничени
според нивниот пол. Во учебниците за деца, на пример, жените се гледаат како
негувателки и медицински сестри, а мажите се гледаат како возачи, лекари и лидери.
Фотографиите ги зајакнуваат родовите улоги, кои се социјално конструирани.

РОДОВА
ПРИСТРАСНОСТ

Родова пристрасност е предрасуди кон одреден род и резултира со нееднакви
очекувања, ставови, употреба на јазик и третман. Пристрасноста може да биде свесна
или несвесна и може да се манифестира на многу начини, суптилни и очигледни.

РОДОВА
ДИСКРИМИНАЦИЈА

Одбивање на можностите и правата на поединците врз основа на нивниот род.

РОДОВА
ПРАВЕДНОСТ

Давање еднаков третман и на девојчињата и на момчињата, и на жените и на
мажите, за пристап до ресурсите и можностите, во согласност со нивните соодветни
потреби. Концептот признава дека жените и мажите имаат различни потреби и моќ
во општеството и дека овие разлики треба да се решаваат на начин што го менува
дисбалансот меѓу родовите.Тоа може да вклучува еднаквов третман, или третман
што е различен, но им овозможува на девојчињата/ жените и момчињата/мажите
подеднакво да ги искусат правата, придобивките, задолженијата и можностите.

РОДОВО СЛЕПИЛО

Неточно препознавање на разликите помеѓу мажите и жените, што доведува до
неуспех за да се обезбедат разликите.

РОДОВА СВЕСТ

Способност да се идентификуваат проблемите што произлегуваат од родова
нееднаквост и дискриминација, дури и ако тие не се појавуваат на површината.

РОДОВО
ИНТЕГРИРАЊЕ

Постојана интеграција на родовите проблеми во развојот и имплементацијата на
политиките, плановите, програмите и проектите на сите нивоа, вклучително и на
државно, локална заедница, училиште и училница.

РОДОВА
СЕНЗИТИВНОСТ

Способност да се препознаат и почитуваат искуствата и потребите на сите родови.

РОДОВА
ОДГОВОРНОСТ

Преземање активности за спречување на родовата пристрасност и дискриминација
со цел да се обезбеди родова еднаквост и еднаквост.

РОДОВА
НЕУТРАЛНОСТ

Тврдење со кое некои луѓе сакаат да се претстават себеси дека не практикуваат
родово заснована дискриминација. Тоа што честопати се маскира е неуспешноста
да се земат предвид родовите прашања и тоа може да покаже дискриминација
врз девојчињата, бидејќи не успева да обрне внимание на разликите и посебните
потреби на девојчињата и момчињата.

ПРЕДРАСУДА

Негативна пресуда или мислење за другите, којашто е формирана врз недоволна
основа или стереотипи. Предрасудите се учат и можат да се надминат.
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ВАЖНИ ПОРАКИ:
` Поттикнувајте ги вашите ученици да размислуваат за нивните вредности и човекови права, за
концептите како што се почит, инклузија, соработка, кутурната разновидност.
` Дискутирајте за родовите концепти и обидувајте се заеднички да ги дефинирате, да барате да
ги искажуваат своите чувства. Важно е да користите говор прилагоден на возраста на вашите
ученици.
` Можете да побарате од учениците да ги изразуваат концептите преку цтрежи, пишување
текстови или да ги драматизираат текстовите.
` Поттикнувајте ги учениците да ги споделуваат своите размислувања во мали групи или пред
целото одделение. Овој процес може да го повторувате со кој било од концептите.

Користени публикации:
Gender Responsive Pedagogy, A Toolkit for Teachers and Schools, 2nd Edition, FAWE Forum for African
Women Educationalists, 2018
Gender in Education Network in Asia-Pacific (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019
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ТЕМА 3
РОДОВО СЕНЗИТИВНО
УЧИЛИШТЕ – УПРАВУВАЊЕ И
РАКОВОДЕЊЕ
1.

ШТО ПРЕТСТАВУВА РОДОВО - СЕНЗИТИВНО УЧИЛИШТЕ?

Родово - сензитивно училиште е училиште, во кое академската, социјалната и физичката средина
ги имаат предвид специфичните потреби на девојчињата и момчињата. Ова значи дека сите клучни
фактори во училиштето – училишното раководство, наставниците, учениицте, родителите и другите
засегнати страни во образованието ги разбираат образовните принципи и практики што промовираат родова еднаквост.
Тоа подразбира дека наставната методологија, употребата на говорот, наставните материјали, уредeноста на училницата и физичката средина се прилагодени кон родово образование каде учениците
се во центарот на внимание.

2.

КОЈА Е УЛОГАТА НА УЧИЛИШНОТО РАКОВОДСТВО ВО ИНТЕГРИРАЊЕ
НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО?

Училишното раководство има главна улога во пренесувањето на напорите на политиките за родова
еднаквост што се прават на глобално ниво да станат реалност во училиштата.
Тоа подразбира училишното раковдство да преземе проактивна улога да ја вклучи целата училишна
заедница (наставници, ученици, родители и други членови на заедницата) во постојано промовирање и практикување на родовата еднаквост, со што ќе се постигнат позитивни промени.
Директорите на училиштата се лидери во промовирањето и ефикасното практикувње на родовата
еднаквост во своите училишта, со што обезбедуваат родовата еднаквост да е вклучена во сите политики и пишани документи за управување со училиштето, со посебено нагласување на сопствените
одговорности. За директорите на училиштата обуките за родова еднаквост се составен дел од нивниот професионален развој и тие им помагаат ефикасно да ја извршуваат својата работа.
Членовите на Училишните одбори и на Советот на родители исто така имаат значајна улога во промовирањето на родовата еднаквост во управувањето со училиштата, а кои, исто така, учествуваат во
разни обуки за родова еднаквост што им помагаат да ја извршуваат својата улога. Потребно е да се
обезбеди родов баланс меѓу членовите на овие органи и да се преземат активни чекори за надминување на кое било нарушување на родовиот баланс.
Во рамки на Годишната програма за работа на училиштето родовата еднаквост е вклучена во делот
на визијата и мисијата на училиштето каде се истакнува спротивставување на родовата дискриминација и нула толеранција на насилство во која било форма.
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Основни барања за успешно интегрирање
на родовата еднаквост во училиштето:
` Училишното раководство е целосно посветено и има капацитети да спроведува активности
на родово сензитивен начин во училиштето
` Обезбедена е адекватна инфраструктура за сите ученици (оделни тоалети за момчиња и
девојчиња, пристапни рампи);
` Обезбедена е родова балансираност на вработените во училиштето;
` Воспоставени се училишни политики и процедури кои помагаат да се практикува родовата
еднаквост во училиштето;
` Примена на пристап на училиште во целина за промовирање на родова еднаквост, кој
ги вклучува сите аспекти од училишниот живот, со учество на сите засегнати страни во
училиштето (раководство, наставници, ученици, родители и заедницата);
` На континуирана основа се организираат активности за професионален развој на
училишното раководство и наставниците, за промовирање на родова еднаквост;
` Воспоставен е кодекс на однесување за наставниците;
` Воспоставени се мерки за безбедност и заштита.

Наставниците во родово одговорно училиште имаат клучна улога во интегрирањето на
родовата еднаквост во наставата и особено е важно:
` да се разберат и заштитат човековите права на сите ученици;
` да се разбере важноста на родовата еднаквост за остварување на правото за образование
на сите;
` да се свесни за родовите пристарсности, стереотипи и ставови за родовата нееднаквост;
` да се оспособени на учениците да им обезбедат соодветни информации за сексуално и
репродуктивно здравје;
` да се оспособени да го превенираат родово заснованото насилство и да имаат развиени
вештини од емоционална интелигенција, емпатија и вештини за решавање конфликти кај
учениците;
` да имаат искуство во траума информирани наставни практики;
` да практикуваат адекватни механизми за советување и известување, со цел да им се даде
поддршка на учениците.

3.

ВРЕДНОСТА НА ПРИСТАПОТ НА УЧИЛИШТЕТО ВО ЦЕЛИНА ЗА
ПРОМОВИРАЊЕ НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ

Едно од основните барања за успешно интегрирање на родовата еднаквост во училиштето е примената на пристапот на училиштето во целина. Во стручната литература постојат голем број докази
што сугерираат дека пристапот на училиштето во целина значително придонесува во развојот на
училиштата и во постигнувањето оддржливи промени. Овој пристап дава широки можности за постигнување на целите на глобалните теми во образованието, како што се:
`
`
`
`
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образование за демократско граѓанство и човекови права,
глобално граѓанско образование,
образование за мир и
образованието за одржлив развој, кое ги вклучува човековите права и родовата еднаквост.

Пристапот на училиштето во целина подразбира активно вклучување и посветеност на сите засегнати страни во училиштето. Овој пристап ги вклучува сите училишни предмети, целиот училишен
персонал, сите наставници и ученици, родители и членови на локалната заедница и ги зафаќа сите
аспекти од училишниот живот. Заедничкиот напор и соработка на сите членови на училишната заедница се од суштинско значење.
Пристапот на училиштето во целина создава училишна атмосфера за учење, во која сите во училиштето се чувствуваат безбедни и добредојдени, без оглед на нивните когнитивни и физички способности, јазик, раса, етничка припадност, културна позадина, религиозна позадина, сексуална ориентација, пол, родов идентитет или возраст.

Области на пристапот на училиштето во целина за промовирање родова еднаквост
Пристапот на училиштето во целина е насочен кон промовирање родова еднаквост и обезбедува
дека следните аспекти на училишниот живот ги отсликуваат принципите на родовата еднаквост.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Процеси на раководење, донесување одлуки и управување со промените;
Развој на училишните политики, култура и кодекс на однесување;
Планирање на наставата;
Настава и учење, материјали и ресурси за учење и наставна методологија;
Воннаставни активности;
Активно учество на учениците - давање можности за слобода на говор, слушање на гласот
на учениците и донесување одлуки;
Советување и поддршка на учениците во случај на насислтво и родово засновано
насилство;
Професионален развој на училишниот кадар и на наставниците;
Партнерство со родителите и со локалната заедница;
Оценување, следење и известување за постигнувањата на учениците.

Пет фази на примена на пристапот на училиштето во целина за родовата еднаквост
Постојат многу начини за примена на пристапот на училиштето во целина во работењето на училиштето. Подолу се дадени пет можни фази на примена што може да ги преземе училиштето за да
стане родово - сензитивно училиште (Слика 1).
ФАЗА 1: Спроведете анализа на ситуацијата
за да се утврди како принципите на
демократија и човекови права се интегрирани
во училишниот живот, вклучувајќи ги силните
страни и слабостите. (Може да користите
SWOT-анализа, со учество на сите засегнати
страни (на пр. Тема: Родово сензитивна
педагогија - предности, слабости, можности и
закани).
ФАЗА 2: Идентификувајте ги потенцијалните
области што сакате да ги промените и развијте
акциоски план со конкретни активности што ќе
ги преземете за да ги постигнете овие промени
(на пр. Компетенции за родова еднаквост како
очекуван исход од учењето).
ФАЗА 3: Применете го акцискиот план во кој
е вклучена целата училишна заедница.

Анализа на
ситуацијата

Планирање
за промена
(акционен
план)

Рефлексија и
научни
лекции

Евалуација
на промените

Примена

Слика 1
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ФАЗА 4: Оценете го напредокот и влијанието на работата.
ФАЗА 5: Споделете ги научените лекции со сите засегнати страни вклучени во вашите напори, како и со
други училишта и соодветно планирајте понатамошни активности.

ВАЖНИ ПОРАКИ ЗА УЧИЛИШНОТО РАКОВОДСТВО:
` Уверете се дека наставниците соодветно се обучени за да планираат и спроведуваат
родово базирана настава.
` Организирајте континуирани активности за професионален развој за наставниците
(работилници и други обуки) за да ги подобруваат своите компетенции за примена на
родово сензитивна педагогија.
` Континуираното учество во обуките за наставниците и училишното раководство е важен
предуслов училиштето да биде повеќе ефективно во креирање родово поволна средина за
образованието да им стане повеќе достапно на сите ученици.

4.

КАКО ДА НАПРАВИТЕ ПРОЦЕНКА ЗА КВАЛИТЕТОТ ВО ПРОМОВИРАЊЕТО
НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО ВАШЕТО УЧИЛИШТЕ?

Во Табела 4 дадени се повеќе аспекти што треба да се земат предвид при анализата и проценката на
квалитетот во промовирањето на родовата еднаквост во вашето училиште.

ТАБЕЛА 4: Проценка на квалитетот во промовирањето на родовата еднаквост во
училиштето
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АСПЕКТИ

ПРАШАЊА ЗА ПРОЦЕНКА

Управување со
училиштата

` Дали училишното раководство е посветено на промовирање на родовата еднаквост во училиштето? Какво е сегашното разбирање за интегрирањето на родовата
еднаквост во училиштето?
` Дали се применува недискриминативно, партиципативно, транспарентно вработување и селекција на наставниците и другите вработени?
` Како се рефлектира родовата перспектива во училишните тела? Дали во некои тела
има помала застапеност на жените или мажите? Што се прави за да има еднаква
застапеност?
` Како се рефлектира родовата застапеност на лидерските улоги во училишните тела?
Дали има подеднаква застапеност на мажи и жени во лидерски позиции или е присутна доминација на едниот или другиот род?
` Дали се обезбедени еднакви услови за реализација на наставата и еднаква поделба
на задачите?
` Дали се применува праведно оценување и евалуација на вработените?
` Дали училишното раководтство учествува во обуки за родова еднаквост, родово
стереотипизирање, недискриминација?

Родово сензитивни
политики

` Дали родовата еднаквост е вградена во училишните политики и дали се применува
и следи/евалуира во практика (спречување на родова пристрасност, родова дискриминација, родово засновано насилство)?
` Дали аспектите на родова еднаквост се вградени во кодекс на однесување за целиот персонал во училиштето, учениците и родителите?
` Дали училиштето посветува внимание на инклузија во училиштето и на решавање
на негативните ставови кон маргинализираните лица?
` Дали се утврдени улогите и одговорностите во училишната заедница со кои се обезбедува спроведување и практикување на политиките?

Планирање
родова
еднаквост

` Дали во Програмата за развој на училиштето и во Годишната програма е наведена
јасна визија за промовирање родова еднаквост? Дали планираните активности за
родова еднаквост се имплементираат?
` Дали во Годишните планирања на наставата по предметните подрачја е направено
прилагодување за промовирање родова еднаквост со дефинирани цели и компетенции за родова еднаквост на учениците?

Наставни
материјали
за учење и
учебници

` Дали кај наставнииците постои свесност за содржините во учебниците и во другите наставни материјали кои испраќаат родово стереотипни пораки и поттикнуваат
прифаќање на традиционалните социјални норми?
` Дали момчињата, девојчињата, мажите и жените имаат еднаква застапеност во наставните материјали?

Наставници

` Дали наставниците имаат ставови и однесување што ја поддржуваат практиката на
родова еднаквост во наставата и во учењето?
` Дали наставниицте учествуваат во активности за континуиран професионале развој
и обуки за родова еднаквост?
` Дали наставниците се обучени да ги препознаат родовите стереотипи кај себе и кај
учениицте кои се присутни во наставата?
` Дали се оспособени да користат методологија која им помага на учениците да развијат вештини за соочување и предизвик на родовата пристрасност?
` Дали наставниицте се обучени да ги препознаат и да се справуваат со родовите стереотипи?
` Дали кај наставниците постојат модели на улоги за родова еднаквост?

Учество на
учениците во
донесувањето
одлуки во
училиштето

` Дали момчињата и девојчињата имаат еднакви можности за активна партиципација
во училиштето?
` Дали момчињата и девојчињата се еднакво застапени во училишните заедници?
` Дали им се дава еднакви можности да ги преземат родово-неутралните одговорности во училиштето?
` Дали телата за донесување одлуки во училиштата им даваат можност на девојчињата и на момчињата да ги искажат своите мислења и искуства? Ако е така, како?
` Дали постои посебно тело за одлучување за учениците, како што е ученичка заедница?

Учество на
родителите и
на заедница

` Дали училиштата ги охрабруваат родителите да учествуваат во образованието на
своите деца и во училишните активности?
` Како семејствата ги поддржуваат девојчињата и момчињата во нивното учење?
` Кои се ставовите на заедницата кон образованието за родова еднаквост?

Користени публикации:
Gender Responsive Pedagogy, A Toolkit for Teachers and Schools, 2nd Edition, FAWE Forum for African
Women Educationalists, 2018
Gender in Education Network in Asia-Pacific (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019
Референтна рамка на компетенции за демократска култура, Насоки за имплементација, Книга 3, Совет на Европа, 2013
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ТЕМА 4
РОДОВА СЕНЗИТИВНА
ПЕДАГОГИЈА И НАСТАВНА
МЕТОДОЛОГИЈА
1. ШТО Е РОДОВО СЕНЗИТИВНА ПЕДАГОГИЈА И НАСТАВНА
МЕТОДОЛОГИЈА НАСОЧЕНА КОН УЧЕНИКОТ?

Потребата од родова педагогија се наметнува како резултат на надминување на наставата и на
учењето во која преовладува родова пристрасност, при што девојчињата и момчињата немаат еднакви можности за учество и се поттикнуваат родовите стереотипи.
Родово-сензитивната педагогија се базира на иновативни приоди во наставата и на учење со потенцирање на интерактивните процеси во кои учениците се вклучени вo искуственото учење и во
критичкото размислување на тоа искуство да создадат сопственост на нивното учење, да развиваат
нови вештини, нови ставови или нови начини на размислување. При тоа треба овие приоди да ги
прилагодуваме така што ќе бидат задоволени потребите на секое дете, врз основа на неговите лични
способности и да сме подготвени да ги почитуваме, ангажираме, инспирираме сите ученици – девојчињата и момчињата подеднакво.

Кои се главните карактеристики на родово - сензитивната педагогија
насочена кон ученикот:
` Претставува основа за трансформација на училиштата да создадат позитивна средина
за учење во која и женските и машките ученици се подеднакво вреднувани и за нив се
поставени високи очекувања.
` Сите ученици активно учествувааат во неа, без дискриминација, без оглед на тоа дали е
базирана на род, попреченост или на посебни потреби.
` Наставата и учењето се прилагодуваат на специфичните потреби за учење на девојчињата и
момчињата.
` Преку искуствено учење и дијалог учениците се оспособуваат критички да размислуваат
за светот околу себе, за да станат активни граѓани кои ќе може да дадат свој придонес во
заедницата.
` Учениците се почитувани според своите способности, интереси, идеи, потреби и развиени
социјални идентитети.
` Кај ученицiте се поттикнува мотивацијата за доживотно учење со што се зголемуваат
нивните капацитети за тоа.
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Родовата сензитивна педагогија ги повикува наставниците да преземат инклузивно родов приод во
процесите на: а) планирање на наставата; б) реализација на наставата; в) организација на училницата
и г) оценување на постигањата на учениицте.

2. РОДОВА ЕДНАКВОСТ КАКО КРОС-КУРИКУЛАРНА ТЕМА
Во повеќе образовни системи родовата еднаквост претставува самостојна крос-курикуларна тема
во низата од следниве теми:
`
`
`
`
`
`
`

Образование за човекови права и граѓанство;
Интеркултурно образование;
Мировно образование, заедно со решавање на конфликтите;
Образование за одржлив развој, заедно со образование за животна средина;
Претприемничко образование;
Здравствено образование, заедно со сексуално образование;
Животни вештини.

Крос-курикуларните теми имаат важна улога во поддршката на развојот на компетенциите и
подготовката на децата и младите за живот и работа. Наведените теми најчесто се преклопуваат
и нивните цели се надополнуваат едни со други во процесот на справување со секојдневните
предизвици.
Родовата еднаквост, како посебна крос-курикуларна тема, најчесто се преклопува со Образованието за човековите права и со граѓанството, како и со Образованието за одржлив развој,
Глобалното граѓанско образование и со Здравственото образование.
Крос-курикуларните теми се појавуваат заедно со развојот на општеството, економијата и технологијата и беспредметно е да се отвораат нови предметни подрачја. Тенденција е креаторите
на наставните програми, заедно со наставниците, да изнаоѓаат најдобри начини за вклучување
на крос-курикуларните теми во постојните наставни програми преку интегрирана настава и
учење и да се искористи потенцијалот на сите предметни подрачја во придонесот за развој на
компетенциите кај учениците за животот и работата.

Во основното образование може да се користат следниве три главни приоди во
изучувањето на родовата еднаквост:
` Родовата еднаквост, како крос-курикуларна тема, може да се интегрира во наставните
програми на сите постојни предмети и претставува ефикасен начин да се зголеми
разбирањето и капацитети на учениците за родовите перспективи.
` Содржините посветени на родова еднаквост може да се реализираат на одделенските
часови, како дополнување на образованието за животни вештини, како и во рамки на
воннаставните активности, со посебен акцент на работата на ученичките заедници.
` Содржината на родовата еднаквост, како посебна тема, најчесто се изучува во рамки на
задолжителниот предмет Граѓанско образование во основното образование.
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3. ШТО Е РОДОВА СЕНЗИТИВНОСТ?
„Родовата сензитивност“ е терминологија која широко се користи да се проверат капацитетите на
една личност да ги вклучи родовите перспективи во сите области на човечкиот живот, вклучувајќи
го и образованието.

Родовата сензитивност помага:
` Да се зголеми свесноста за перспективите, искуствата и потребите на жените и мажите.
` Да се развива родова чувствителност или свесност за увид во состојбата на двата
рода, која понатаму може да се применува во контекст на семејството, јавниот и / или
професионалниот живот.
` Да се развива способноста за критичко размислување, што подразбира да се користи
систем на јасно расудување за обработка на нови информации и идеи од родово-позитивна
перспектива.

Без јасно и добро фокусирана родова сензитивност може да се развие состојба позната како
родово слепило, која подразбира личноста да
ја види само перспективата, мислењето или
учеството на еден род.

ВАЖНИ ПОРАКИ:
` Родовата сензитивнст е начин за гледање
на светот од перспективите на двата рода.
` Со развивање на родовата сензитивност
може да се избегне родовото слепило.

4. КАКО ДА СЕ СПРОВЕДЕ РОДОВO РЕВИДИРАЊЕ ВО СОПСТВЕН
КОНТЕКСТ?

Пред да преземете активности за промовирање на родовата еднаквост, потребно е прво да се
обидете да ги идентификувате родовите прашања во вашиот контекст.
Бидејќи наставата и учењето се под влијание на повеќе фактори, во и надвор од училиштето,
треба да ги разгледувате и прашањата што се јавуваат во рамки на семејствата и во пошироката заедница.
Родовото ревидирање подразбира „контекстуално скенирање“, што значи процес на анализа
на непосредното опкружување за да се идентификуваат факторите што ја поттикнуваат родовата еднаквост, како и оние што ја попречуваат.
Резултатите од родовото ревидирање:
` укажуваат на факторите и ситуациите
кои понатаму треба да се надоградуваат,
за да се подобри родовата еднаквост во
сопствениот контекст.
` посочуваат кои фактори и ситуации имаат
потреба од внимание, како можни пречки
на патот кон постигнување родова
еднаквост.

ВАЖНИ ПОРАКИ:
` Родовото ревидирање е начин за
идентификување на проблемите поврзани
со родот во училиштето или заедницата.
` Позитивните и негативните
карактеристики (т.е. достигнувања
и пречки за родова еднаквост) се
идентификуваат преку процес наречен
„контекстуално скенирање“.
` Родовото ревидирање вообичаено се
прилагодува и се спроведува на ниво на
училиште и / или заедница.
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За да направите родовo ревидирање во сопственото училиште, семејството или во контекст на заедницата, може да ги поставите следниве прашања:
` Дали им посветувате поголемо внимание на девојчињата или на момчињата во наставниот
процес?
` Дали има примери на жени на раководни позиции во училиштето и во заедницата?
` Дали родителите ги охрабруваат своите синови да вршат домашни работи, како што се
чистење и готвење?
` Дали жените секогаш мораат да се покоруваат на мажите?
` Дали има случаи на родово засновано насилство?

5. КОЈА Е УЛОГАТА НА НАСТАВНИТЕ ПЛАНОВИ И УЧЕБНИЦИТЕ ВО
ПРОМОВИРАЊЕТО НА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ?

Како главна појдовна точка во процесот на настава и учење, наставните програми имаат главна улога
во промовирањето на родовата еднаквост. Учебниците што произлегуваат како продукт на наставните програми, пренесуваат пораки кои не само што развиваат знаење, туку и помагаат во формирањето на ставовите, вредностите и однесувањето.
На пример, ако и момчињата и девојчињата се прикажани како вршат домашни работи или работат
заедно на чистење на училишниот двор, децата од
двата рода се охрабруваат да учествуваат во овие
задачи кооперативно.
Друг пример, еднаквата застапеност на мажите и
жените во научната и техничката работа им дава на
учениците од двата рода јасен впечаток дека имаат еднаков потенцијал за овие улоги.

Во светски рамки, истаржувањата покажуваат
дека дисбалансот меѓу родовите во наставните програми и во учебниците и понатаму остануваат значајни пречки за постигнување родова еднаквост.

ВАЖНИ ПОРАКИ:
` Наставните планови и учебниците
имаат клучна улога во промовирањето
на родовата еднаквост.
` Родовите пристрасности и стереотипите
може да се најдат во учебниците ширум
светот.
` Потребно е дополнително истражување
за користењето на родовата
сензитивност за подобрување на
родовиот баланс во учебниците.

„Родовата пристрасност во учебниците е со големо значење – таа е една од најголемите пречки што треба да се надмине на патот кон родовата еднаквост во образованието“. - Рае Блумберг
Како начин да се избегнат родовите пристрасности, важно е, внимателно да се анализира
содржината на наставните програми, учебниците и другите материјали за учење. Во многу
случаи, примерите на родова дискриминација, и во текстовите и во сликите што се присутни во овие материјали, е потешко да ги откриеме, делумно поради тоа што сме навикнати
на нив.
За полесно да ја примениме родовата семзитивност, која ќе ни помогне да идентификуваме пристрасности во материјалите за учење, може да се користат следниве прашања:
` Колку често се прикажуваат машки и женски ликови? Пример: Дали учебникот по
математика вклучува само слики или имиња на момчиња?
` Како се прикажани машките и женските ликови? На пример: Дали само девојчињата се
прикажани како вршат домашни работи?
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` Како се прикажани улогите и односите помеѓу мажите и жените? На пример: Дали мајката
секогаш им кажува на децата што да прават? Дали таткото секогаш ги дисциплинира децата?
` Кои придавки се користат за да се опишат машки и женски ликови? На приемер: Дали
жените се нарекуваат силни? Или, дали мажите се нарекуваат грижливи?
Важно е да сме свесни за тоа дека наставните програми и учебниците можат или да ја поттикнат, или
да ја попречат родовата еднаквост и тоа да го препознаеме. Тоа ќе ни помогне да правиме прилагодување, така што таквата пристрасност нема да се дозволи да се рефлектира во активностите што ќе
се реалиизраат со учениците.

6. РОДОВА ПРИСТРАСНОСТ, ДИСКРИМИНАЦИЈА И РОДОВО НАСИЛСТВО
ВО НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ И ВО УЧЕБНИЦИТЕ

Родовата пристрасност претставува преференција или идеи дека едниот род е супериорен во однос
на другите родови идентитети. Кога родовата пристрасност е присутна, таа во поголем број случаи е
пристрасност во корист на мажите.

Главни карактеристики на родова пристрасност:
` Се развива во рамките на патријархални системи во кои мажите имаат поголема моќ над
жените.
` Се заснова на концепт во кој моќта што ја има одредена група луѓе им дава за право да
доминираат или да контролираат други луѓе.
` Основата на моќта произлегува од верувањето дека постојат два „природни“ пола, при што
машкиот е посилен и помоќен од женскиот.
Важно е да станеме свесни за родовите пристрасни верувања, ставови или стереотипи кои сме ги стекнале и дека
треба да работиме на себе за да ги надминеме.
Понекогаш родовите пристрасности, родовата дискриминација и родовото насилство се присутни во наставните
програми и учебници без некоја намера, едноставно затоа
што луѓето се навикнати на такви ситуации и не сметаат
дека тоа е неправедно или дека треба да се променат.

ВАЖНИ ПОРАКИ:
` Родовите пристрасности во
учебниците може да бидат
очигледни или суптилни.
` Таквите пристрасности не се
секогаш намерни.

` Други проблеми, како што е
Родовата дискриминација и родовото засновано насилродово насилство, може да бидат
присутни во различни форми
ство можат да бидат присутни во наставните програми и
(приказни, слики, итн.)
учебници преку приказни, примери, активности или илустрации, каде жените, на пример, се платени помалку од мажите за еднаква работа или им треба одобрување од некој
друг за да донесат одредени одлуки или да извршат одредени активности.

Родовото насилство може да биде присутно во учебниците преку слики или приказни што прикажуваат физичко насилство врз девојчиња / жени или момчиња / мажи, но исто така и преку вербално
насилство (родово навредување) или психолошко насислтво (т.е. ситуации на малтретирање на девојчиња / жени; или притисок што се врши врз момчиња / мажи).

7. САМОРЕФЛЕКСИЈА НА РОДОВА ПРИСТРАСНОСТ
Разгледајте ги изјавите во табелата за да идентификувате начини на кои намерно или ненамерно
комуницирате родова пристрасност. Определете се за една од понудените опции што го одразува
вашето однесување.
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ИЗЈАВИ

ЧЕСТО ПОНЕКОГАШ НИКОГАШ

1. Ги фалам, охрабрувам и им помагам на момчињата
повеќе од девојчињата.
2. Вообичаено покажувам поголема критичност кон
девојчињата, отколку кон момчињата.
3. Покажувам изненаденост кога девојчињата даваат
добар одговор.
4. Вообичаено на момчињата им доделувам улога на
водачи/лидери во групна работа.
5. Девојчињата ги опоменувам кога се вклучуваат
во игри или во однесувања кои се својствени за
момчињата.
6. Момчињата ги опоменувам да престанат да
изразуваат емоции како девојчињата.
7. Поголема активност барам од машките ученици,
отколку од женските ученици.
8. Моите очекувања за девојчињата се помали дека
може да постигнат големи успеси во математиката
и науката.
9. Не очекувам дека момчињата може да постигнат
поголеми резултати во читање.
10. Мислам дека момчињата треба да извршуваат
потешки задачи или физичка работа во училиштето.
11. Мислам дека девојчињата треба да се вклучат
повеќе во домаќински активности, како што се
уредување и одржување на хигиена во училницата,
негување цвеќе и сл...

Извор: Адаптирано од Фреј, С. & Леовина, С. (2014).
Ако во поголем број случаи сте се определиле за “често“ или за “понекогаш“ од понудените изјави, тоа значи дека имате елементи на родова пристарсност, на кои може да поработите за да ги
надминете.
Поставете си ги следниве прашања:
` Дали сте изненадени од резултатите од вашата самопроценка? Зошто “да“ или зошто “не“?
` Кои конкретни чекори можете да ги преземете за да ја надминете вашата родова
пристрасност во наставата?
` Повторете ја оваа самопроценка после одреден период, за да видите дали сте постигнале
подобрување.
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8. КАКО ДА СЕ СПРОВЕДАТ РОДОВО СЕНЗИТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА
НАСТАВА И УЧЕЊЕ?

Како наставници имате важна улога да ги пренесувате содржините од наставните програми и од
учебниците во секојдневната наставна практика.
Потребни ви се соодветни компетенции да ги надминете недостатоците во наставните програми и
во учебниците, за начинот на кој наставните материјали ги третираат родовите прашања и ја промовираат родовата еднаквост.
Недоволно развиени соодветни компетенции за
родова еднаквост, и во случаи на одлични наставни програми и учебници, може да доведат до нивна несоодветна примена и да се користат неефикасно.

ВАЖНИ ПОРАКИ:
` Наставниците имаат важна улога во
реализацијата на учењето за родовите
предрасуди
` Наставниците, со добро развиена родова
сензитивност, успеваат да ги надминат
недостатоците во наставните програми и
во учебниците.
` Насоките може да помогнат во развој
на добри практики и да се избегнат
слабостите.

Дадените насоки и практики во Табелата 5 ќе ви
помогнат да продолжите да развивате и да применувате родова сензитивност, во контекст на настава и учење кое промовира родова еднаквост.

ТАБЕЛА 5: Практични насоки за тоа како да постапувате и како да не постапувате при
практики кои промовираат родова еднаквост.

ПРАКТИКИ НА РОДОВА
ЕДНАКВОСТ

ПРАКТИКИ НА РОДОВА
НЕЕДНАКВОСТ

` Верувајте во тоа дека и момчињата и девојчињата имаат исти потенцијали за учење.

` Присутна е разлика во давање привилегија на
една родова перспектива, наспроти друга.

` Бидете свесни за различните стилови на учење.

` Поголемо внимание во наставните или воннаставните активности се посветува на еден род,
наспроти другиот.

` Прифаќајте нови улоги како наставници, како
што е менторирање на учениици.
` Бидете подготвени да користите широк спектар
на методи кои го балансираат традиционалното
и иновативното учење (играње улоги, проектна
работа, дискусија, дебати, истражување)
` Поттикнувајте ги момчињањата и девојчињата да
работат и да играат заедно.
` Бидете свесни за:
- ситуациите на родовата нееднаквост, родова
дискриминација и родово насилство во училиштето и заедницата;
- институциите, лицата и механизмите што можат да обезбедат поддршка во справувањето
со родовите прашања.
` Покажете доверба и почит кон:
- мажи и жени на лидерски позиции;
- мајки, татковци и други во заедницата.
` Воспоставете соработка со локалната заедница
за унапредување на родовата еднаквост.
` Применувајте рефлексивни прашања.

` Присутни се разлики во користењето на методите за дисциплина за момчињата, во однос на девојчињата.
` Присутно е исмејување на ученици, колеги или
родители, во зависност од родот.
` Присутно е промовирање на родови стереотипи,
дискриминација и родово насислтво.
` Момчињата и девојчињата се одвраќаат да преземаат нови и нетрадиционални улоги.
` Традиционалната настава се преферира наспроти активната настава.
` Казнените мерки или навредувањето на учениците се дел на процесот на оценување на учениците.
` Присуството на родовите стереотипи, дискриминацијата или родовото насислтво се одобруваат
во рамки на наставната практика и воннаставните активности.
` Присутно е доминирање на родовите стереотипи во сопствено размислување и учење.
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9. КАКО ДА КОРИСТИТЕ РОДОВО СЕНЗИТИВЕН ГОВОР?
Говорот е една од најмоќните алатки за дефинирање и зајакнување на родовите односи и може да се
користи за промовирање на инклузија и родова свест, или за зајакнување на родовата пристрасност
и стереотипи (Фишер, Фреј, Ротенберг, 2008).
Говорот што како наставници го користите обезбедува важен модел за учениците и за пошироката
заедница. Сите ние, како човечки суштества, сме подложни на родова пристрасност заснована врз
основа на процесите на социјализација, образование и искуства. Нашиот говор, вербален и невербален, може да рефлектира во несвесни претпоставки за родовите улоги. (На пример, во вербална
комуникација, девојчињата може да бидат обесхрабрени при изборот на теми од природните науки и
технологијата, велејќи им дека таквите теми се за момчиња или се премногу тешки за девојчињата. Кога
момчињата плачат или изразуваат емоции, често се случува да им се каже да престанат да се однесуваат
како што се однесуваат девојчињата).
Учениците го започнуваат своето образование со веќе изградени вредности и родови конструкции
од нивните семејства и од општеството, коешто понатаму, како наставници, можеме уште повеќе да
го зацрвстиме преку употреба на родов говор.
Ние, возрасните и медиумите, имаме големо влијание во формирањето на ставовите на младата генерација, бидејќи тие сè уште ги формираат своите идеи за тоа кои се и како можат да придонесат за
општеството.
Сугестии за користење на родово сензитивен говор со вашите ученици:
` Обрнете внимание при употреба на говорот за да ги елиминирате опциите на
премолчувањето, стереотипизацијата или да ги ограничувате другите.
` Поставувајте критични прашања на учениците за да обезбедите нови рамки кои ги оспоруваат
постојните културни норми.
` Користете конструктивни повратни информации коишто промовираат напредок, учење и
критичко размислување (користењето на навредлив и заканувачки говор може да ги заживее
родовите стереотипи, да всади страв кај учениците и да го спречи учењето).
` Креирајте погодна средина за учење за сите, во која и момчињата и девојчињата се третирани
како рамноправни партнери.

10. КАКО ДА ОБЕЗБЕДИТЕ РОДОВО-СЕНЗИТИВНА И ПОТТИКНУВАЧКА
СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ?

Средината за учење се состои од физичка и социјална димензија.
Физичката димензија на средината се однесува на факторите како што се големината на училниците
и другите простории за учење, светлина и звук, пристап до вода и тоалети. Социјалната димензија на
средината во која се учи, позната како психосоцијална димензија, се однесува на начините на кои
наставниците и ученикот комуницираат едни со други, како и на начините на кои индивидуалните
ученици комуницираат едни со други.
Социјалната димензија на средината во која се учи е делумно одредена од физичката средина, а
делумно и од социјалните и културните норми во заедницата. Квалитетот на средината за учење е
резултат од:
` атмосферата во училиштето,
` организацијата на работа,
` начинот на управување со училиштето, во однос на правилата, структурата и секојдневната
рутина.
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Се смета дека родово сензитивната средина за
учење треба да е безбедна, здрава, инклузивна и
погодна за учење.
Безбедноста на девојчињата и на момчињата станува се поголема загриженост, бидејќи истражувањата покажаат дека физичкото и психолошкото насилство, како и злоупотребата се повеќе се
присутни во училиштата низ целиот свет.

ВАЖНИ ПОРАКИ:
` Средината за учење има и физички и
социјални аспекти.
` Двете димензии се меѓусебно поврзани
и подеднакво важни за учењето.
` Средината за учење е исто така
формирана од организациската
атмосфера на училиштето.

Стратегиите за спречување на сите форми на насилство, вклучително и родовото насилство, се
од суштинско значење за создавање инклузивна средина за учење.

Организациската атмосфера во училиштето има важна улога во креирањето на средината за
учење и најчесто проценката на квалитетот на образованието се мери во однос на јасно дефинираните правила во кодексот на однесување, на структурата на раководниот тим, степенот
на учество на наставниците, родителите и заедницата и нивните капацитети да одговорат на
промените.

11.

КАКО ДА ОБЕЗБЕДИТЕ РОДОВО СЕНЗИТИВНО СОВЕТУВАЊЕ И
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ?

Покрај претходно наведените приоди за промовирање на родовата еднаквост, важна улога имаат и
следниве активности:
` развој на вештини за советување на учениците за родови прашања и
` планирање за воннаставни активности во кои е вклучена пошироката заедница.
Наставниците честопати се првите кои се свесни
за проблемите поврзани со личниот и социјалниот живот на учениците. Дури и во случаи кога
жртвите на родово заснованата дискриминација
или насилство се плашат да му пристапат на наставникот за помош, тие карактеристично покажуваат симптоми на депресија, повлекување и
неможност да се фокусираат на активностите во
училницата.

ВАЖНИ ПОРАКИ:
` Наставниците треба да имаат родово
чувствителни вештини за советување.
` Воннаставните училишни активности,
организирани со наставници, ученици,
заедницата се моќен начин за
промовирање на родовата еднаквост
и превенирање на насилство.

Дилемите што произлегуваат од родови нееднаквости, дискриминација и насилство, може да се појават со различен интензитет кај сите возрасни групи, а доколку не се решат, може да доведат до сериозни опструкции за учење, па
дури и за напуштање на наставата. Затоа, важно е наставниците да имаат пристап до родово
сензитивни советодавни вештини, вклучително и обука, за да ги препознаат проблемите кај
учениците и да ги упатат кај специјализирани стручни лица и здравствени работници.
Воннаставните активности организирани од наставници и ученици, во соработка
со заедницата за унапредување на родовата еднаквост, вклучуваат клубови, спортски и други натпревари, прослави и проекти за подобрување на заедницата. Овие
активности имаат дополнителна вредност да им дадат на учениците можност да
градат тимска работа, комуникациски и лидерски вештини, коишто можат да се користат во подоцнежниот живот.
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12.

ОЦЕНУВАЊЕ ЗА УЧЕЊЕ

Оценувањето на учениците може да се користи за постигнување на следните цели:
` да се проценат јаките и слабите страни на учениците (дијагностичко или оценување на
почетна состојба);
` да се оценат постигањата на учениците во одреден временски период или на крајот од
циклусот на учење (сумативно оценување);
` да се изберат ученици за различни активности во училиштето (селективно оценување);
` да се потенцираат потенцијалните области на напредок на учениците, како и нивните
проблеми во учењето (прогностичко оценување);
` да се следи напредокот во учењето (формативно оценување).
Секоја од различните форми на оценување е значајна и, како што е погоре наведено, може да
се примени за различни цели. Сепак, иновативните образовни системи имаат тенденција да
стават поголем акцент на употребата на формативното оценување на напредокот, како пристап којшто е најкомпатибилен со концептот на учење насочен кон учениците. Во некои земји,
формативното оценување се нарекува „оценување за учење“, за разлика од традиционалното
„оценување на учењето“. Иако овие две форми на оценување се наменети за различни цели,
тие можат да се користат во наставниот процес
за да се надополнуваат едни со други.
Како наставници, важно е да го користиме
оценувањето на учењето за да бидеме свесни
за постигањата и проблемите на ученикот во
учењето. На пример, резултатите од оценувањето може да се користат за да се препознаат слабостите на постигањата помеѓу момчињата и
девојчињата во различни области, со цел да се
поправи родовата нерамнотежа во наставата и
во учењето.

ВАЖНИ ПОРАКИ:
` Постојат неколку различни начини за
оценување на учењето на учениците
` Секој вид оценување има посебна цел.
` Сите форми на оценување треба да
бидат родово сензитиви и треба да
служат за подобрување на квалитетот
на учењето

Формативното оценување на напредокот исто
така ја нагласува важноста од оценувањето, не само на меморираното знаење, туку и за интелектуалните вештини од повисоко ниво (т.е. критичкото размислување; решавањето на проблемите), како и други основни вештини (т.е. комуникациски вештини , социјални, емоционални, моторни и сл. ) и ставови за живеењето и работата во 21 век.
Резултатите и од формативното и од сумативното оценување може да се користат за да се
дизајнира родово-сензитивна поддршка за напредокот на учењето и личниот развој на учениците. Оценувањето никогаш не треба да се користи за да се казнат и / или понижат учениците
со јавното истакнување на пропустите и слабостите во знаењата или вештините. Наместо тоа,
треба да се користи родово-сензитивно оценување, за да им помогнеме на учениците да станат свесни за своите посилни страни и проблеми, со цел да го поддржиме нивниот напредок
во учењето, како и нивниот развој како човечки суштества.
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13. НАСОКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА РОДОВО СЕНЗИТИВЕН ЧАС
Во Табела 6 дадени се насоки кои може да ви помогнат во подготовка на родово сензитивен час.

ТАБЕЛА 6: Насоки за родово сензитивен час

МЕТОДОЛОГИЈА

АКЦИЈА
` Дајте им еднакви шанси на девојчињата и на момчињата да одговораат на
прашањата.
` Проширете позитивно поттикнување на девојчињата и на момчињата.

Метод на прашања
и одговори

` Овозможете доволно време учениците да одговорат на прашањата, особено
на девојчињата кои се повлечени или се срамежливи да зборуваат.
` Дадете им задачи што ги охрабруваат учениците да зборуваат, особено повлечените девојчиња.
` Поделете им прашања на целиот клас и обебзедете дека секој ученик учествува.
` Вклучете фрази во прашањата кои ја одразуваат родовата застапеност - користете имиња на машки и женски ученици и машки и женски ликови.
` Обезбедете дека групите се мешани (и момчиња и девојчиња).
` Обезбедете секој да има можност да зборува и да ја води дискусијата.
` Обезбедете дека лидери на групите се момчиња и девојчиња.

Групна дискусија

` Охрабрете ги и девојчињата и момчињата да учествуваат во презентацијата
на резултатите.
` Обезбедете дека и девојчињата и момчињата водат белешки за постапките.
` Обезбедете во групите да има девојчиња и момчиња со различна академска
способност.
` Обезбедете дека темата на групната дискусија опфаќа родова перспектива – девојчињата и момчињата подеднакво дискутираат на тема лидерство,
спорт, семејни обврски и сл.
` Формирајте мешани групи (момчиња и девојчиња).
` Користете различни техники за да се уверите дека за секој ученик е во ред да
ги допира примероците и да се справи со можните чувства на страв.
` Охрабрете ги сите ученици да ги допираат примероците, без да ги натерате
да се чувствуваат непријатно.

Демонстрација
пр. Дисекција за
практичен час по
биологија

` Уверете се дека секој ученик има можност да работи со дисекција на примерокот.
` Уверете се дека момчињата не доминираат во извршувањето на експериментот.
` Обезбедете дека девојчињата немаат улога само да водат белешки како се
прави дисекцијата, туку дека треба активно да учествуваат.
` Направете обид да го поврзете она што се случува на часот со она што се
случува во секојдневниот живот - во врска со дисекција на жаба со сечење
пилешко или риба во кујната.
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ТЕМА 5
РОДОВА ЕДНАКВОСТ ВО
ОБРАЗОВНИТЕ СИСТЕМИ
ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НАУКА,
ТЕХНОЛОГИЈА, ИНЖЕНЕРСТВО
И МАТЕМАТИКА (СТЕМ)
„Само 20 жени, во споредба со 572 мажи, имаат освоено Нобелова награда за физика,
хемија или медицина, во периодот 1901-2019 год. oткако Мариja Кири, како прва жена, ја
освои оваа награда за физика во 1903 година.
Денес, само 28% од сите истражувачи во светот се жени и само 35% од сите запишани студенти на факултетите за природни и технички науки се жени. Ваквите огромни разлики и
големата нееднаквост, не се случајни.
Ниту една земја не смее да си дозволи да се губат талентите на половина од нејзината
популација, без разлика на тоа какви ставови преовладуваат кон жените“ (УНЕСКО).
Голем број девојчиња заостануваат во својот развој и напредување поради родови стереотипи, родова дискриминација, социјални норми и очекувања кои се одразуваат на квалитетот на нивното
образованието и интересот на училишните предметите што ги учат.
Во многу земји, на глобално ниво, девојчињата и жените се соочуваат со ограничени можности во
однос на образовните патишта што им се отворени. Најчесто, социјалните и културните очекувања
ги поттикнуваат момчињата и девојчињата да се определуваат за родово стереотипизрани области
за студиии на високото образование. Како резултат на тоа, девојчињата и жените значително помалку се запишуваат на студии од областа на науката, технологијата, инженерството и математката
- CTEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Дури и во пониските нивоа на образование
присутни се родови поделби околу предметите за кои учениците се поттикнуваат да ги преферираат и да се фокусираат на нивното изучување. Ваквата состојба понатаму се одразува во изборот на
професиите. Интересен е податокот дека соодносот на запшани студенти на техничките/математичките факултети, според пол, е 1:2 до 1:3 во корист на машките.
Според истражувањата, нема биолошка или генетска причина дека момчињата покажуваат поголем
интерес и дека имаат поголеми способности при учењето на СТЕМ предметите. Наместо тоа, доказите покажуваат дека социјалните, културните и родовите норми влијаат на начинот на кој девојчињата и момчињата учат и како се поттикнуваат што да учат. За девојчињата честопати се вели дека
немаат аспирации за СТЕМ предметите, што најчесто е резултат на процесот на социјализација и
стереотипите кои им се пренесуваат уште од најрана возраст.
37

Како потврда на овие согледувања се резултатите на меѓународното тестирање ПИСА во нашата
земја, спроведено во 2018 година од ОЕЦД, кои укажуваат дека постигањата на девојчињата на 15
годишна возраст, во однос на момчињата, се повисоки во сите три когнитивни подрачја – наука,
читање и математика. Резултатите на студијата ПИСА 2015 укажуваат на подобри постигнувања на
девојчињата по придодни науки, како и изедначени постигнувања по математика меѓу двата пола.
СТЕМ предметите се многу значајни во модерниот свет. Квалитетното образование по овие предмети, за девојчињата и момчињата, е многу важно за постигнување на целите од Агендата 2030 за одржлив развој. СТЕМ предметите имаат значајна улога во постигнувањето на целите кои се поврзани
со справувањето со климатските промени, подобрувањето на здравствената заштита и безбедноста
на храната и слично. Исто така, родовата нееднаквост во изучувањето на предметите неизбежно се
одразува со помала застапеност на жени во СТЕМ професиите, што делумно придонесува за континуираната нееднаквост во можностите за вработување и заработување/приход.

1. КОИ СЕ ПРИЧИНИТЕ ШТО ВЛИЈААТ НА НЕМОТИВИРАНОСТА НА 			
ДЕВОЈЧИЊАТА ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА СТЕМ ПРЕДМЕТИТЕ И ИЗБОРОТ НА
ПРОФЕСИИТЕ?

Во Табела 7 се прикажани причините зошто девојчињата и жените се чувствуваат обесхрабени повеќе да се ангажираат во СТЕМ предметите во текот на образованието и зошто имаме нивна недоволна застапеност во подрачјата на науката, математиката, инженерството и технологијата.

ТАБЕЛА 7: Причини за немотивираност на девојчињата за изучување на СТЕМ предмети

ФАКТОРИ

ПРИЧИНИ ЗА НЕМОТИВИРАНОСТ
` Недоволно поттикнување на девојчињата кои покажуваат помала самодоверба да
постигнат подобри резултати во СТЕМ предметите.
` Присуство на помали очекувања кај девојчињата за СТЕМ предметите и давање поголема
поддршка на момчињата при учењето на овие предмети и нивно поголемо поттикнување
за преземање лидерски улоги кога работат во група со девојчињата.

Ставови на
наставниците

` Недоволно прилагодување на потребите на учениците и различни стилови на учење кај
девојчињата и момчињата.
` Присуство на родови стереотипи за тоа каде момчињата и девојчињата да го продолжат
високото образование, а со тоа и да се определат за идната професија.
` Недостаток на обука за наставиците за промовирање родова еднаквост и инклузија, како
голема бариера за создавање инклузивно образование за сите (особено за наставниците
по СТЕМ предметите каде родовите стереотипи се понагласено застапени).
` Недостаток на сеопфатно кариерно советување во текот на образованието.
` Различни очекувања на родителите – најчесто се присутни поголеми очекувања за
синовите и нивните можности да се справуваат со СТЕМ предметите и помали очекувања
и поттикнување за ќерките за овие предмати.

Родители и
семејство

` Девојињата честопати се повеќе под влијание на очекувањата на родителите за нивната
идна кариера, или други улоги, за разлика од момчињата. Девојчињата почесто се
чувствуваат помалку храбро да се спротивставуваат, за разлика од нивните браќа.
` Родителите кои имаат професија поврзана со СТЕМ, како и оние кои имаат високо
образование, имаат поголема веројатност да ги охрабрат ќерките и синовите да се
определат за овие предмети.
` Момчињата имаат поголема веројатност отколку девојчињата да се вклучат во СТЕМ
активности надвор од училиштето и да играат со „технички“ играчки (возови, автомобили
со далечински управувачи), како резултат на влијанието на родителите и членовите на
семејството.
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` Девојчињата и момчињата може да бидат под влијание на ставовите и однесувањето на
нивните врсници.

Влијание на
врсниците

` Особено девојчињата можат да бидат обесхрабрени во изучувањето на СТЕМ предметите,
доколку нивните врсници покажуваат ставови дека предметите се премногу тешки или
дека СТЕМ професиите не се соодветни за девојчињата.
` Успешното напредување на девојките во високото образование за СТЕМ позитивно ги
поттикнува помладите девојки да продолжат да ги изучуваат овие предмети.
` Девојчињата и момчињата од најмала возраст се изложени на стереотипни идеи за
нивните улоги во животот и на ставот дека момчињата се подобри во СТЕМ предемтите,
кои влијаат на нивната самоперцепција, а подоцна и на нивниот интерес на наставните
предмети и при определување на професиите.

Самоперцепција

` Најчесто девојчињата, со зголемување на возраста, губат интерес за СТЕМ предметите
и тоа поради зголемениот врснички и социјален притисок за да се усогласат со
очекуваните женски улоги.
` Девојчињата се со поголема веројатност од момчињата да веруваат дека не можат лесно
или успешно да вршат научно истражувачки и математички задачи.
` Девојчињата најчесто немаат самодоверба да се насочат на СТЕМ студии и идни
професии, заради негативните ставови или чувството на „неодобрување“ од средината
со која очекуваат да се соочат, доколку се обидат да ги надминуваат таквите родови
стереотипи.
` Во заедниците и во општествата кои се карактеризираат со поголема родова еднаквост
и каде што девојчињата и жените генерално имаат поголема еднаквост, постои поголема
веројатност да бидат поддржани и да успеат во СТЕМ студиите, како и понатаму во
своите професии.

Влијанието на
заедницата и
општетсвото
` Сите видови медиуми - од весници и списанија до ТВ и филмови и социјалните медиуми -

можат да влијаат врз самоперцепцијата на девојчињата и нивните амбиции и на начинот
на кој нивните семејства и наставниците ќе реагираат на нивните студии и интереси за
кариера.

Наставна
програма и
материјали

` Стереотипите дека жените не треба да бидат вработени во СТЕМ професиите честопати
се зајакнуваат преку наставните програми и учебниците. На пример, наставните
програми или учебниците по природни науки или по предметот историја може да
ги водат наставниците само да предаваат за мажите кои биле важни научници или
пронаоѓачи. Ова го зајакнува начинот на кој медиумите и историските книги често ја
игнорираат улогата на жените во важни научни и математички откритија во минатото.
` Учебниците честопати имаат поголема веројатност да содржат машки ликови или слики
од мажи кои работат во СТЕМ професии,како и содржина поврзана со здравјето и со
домашната наука, отколку веројатност дека имаат женски ликови или слики од жени.

2. ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РОДОВА ЕДНАКВОСТ ВО СТЕМ
СТУДИИ И ПРОФЕСИИ

Како наставници може да ги применувате следниве сугестии кои може да придонесат за промени
што се потребни да се обебезди за поголем број на девојчиња и жени да бидат вклучени во СТЕМ
студии и професии:
` Воспоставете соработка и посети на вашето училиште со ИКТ компании и научно
истражувачки институции во реализација на проекти во кои девојчињата имаат можност
да се стекнат со практични искуства од областа на ИКТ технологи и истражувања и
да развиваат позитивна слика за техничките способности. Тоа ќе им помогне на
компаниите да ги идентификуваат потенцијалните таленти на девојчињата и да ги
привлечат во оваа област.
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` Запознавајте ги девојчињата со модели на жени/девојчиња кои успешно студираат на
природните и техничките науки или се успешно вработени во СТЕМ професии со кои би
можеле да се идентификуваат. Тоа може да вклучува и набљудување на жените на нивните
работни места и преку разговор да ги промовираат професиите во кои работат со што на
девојчињата ќе им помогне да се видат себеси како идни СТЕМ професионалци.
` Вклучете ги девојчињата во работилници, курсеви, воннаставни и факултативни
активности, летни школи, ученички кампови во кои ќе имаат можност да се стекнат со
поголема самодоверба и способности за совладување на природните и техничките науки.
` Организирајате специјални програми за обука и менторство за девојчиња, за развивање
компетенции за менаџмент, лидерство, технички вештини и сл. со цел нивно мотивирање да
го искористат својот потенцијал, талент и амбиции и да се подготват за преземање лидерски
позиции.
` Организирајте програми и активности со родители за подигнување на нивната
свесност за важноста на давање поддршка на девојчињата да се воведат во технологијата
(поттикнување на активности и игри кои развиваат вештини од природните и техничките
науки – конструирање; развивање модели, веб дизајн, роботика; решавање математички
проблеми, програмирање преку видео-игри.
` Вклучете се во обуки и во континуиран професионален развој за подигање на
свесноста и развојот на вашите способности за унапредување на родовата еднаквост
коишто ќе ви помогнат во справувањето со бариерите за ангажирање на девојчињата во
СТЕМ предметите.
` Прилагодувајте ја вашата настава со употреба на родово неутрален говор,
подеднакво прикажување на жените и мажите во улогите на СТЕМ и промовирање на машки
и женски научници од историјата и актуелната состојба.
` Вклучете се во програми за родово-сензитивно кариерно советување, со фокус на
родови аспекти коишто на девојчињата ќе им овозможат да ги видат сите опции за натамошно
образование, со што ќе им се олеснат кариерните патеки и изборот на професијата.
` Користете веб страници со ресурси и добри практики за кариерно советување
коишто ќе ви помогнат во поддршка на учениците за кариерни избори кои не се засноваат
на родови стереотипи и несвесни предрасуди.

Користени публикации:
Gender Responsive Pedagogy, A Toolkit for Teachers and Schools, FAWE, 2018
Gender in Education Network in Asia-Pacific (GENIA) Toolkit, UNESCO 2019
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ТЕМА 6
РОДОВО ЗАСНОВАНО
НАСИЛСТВО ВО УЧИЛИШТЕТО
Учениците најдобро учат во училишта коишто обезбедуваат безбедност и социјална поддршка. Сепак, доказите укажуваат дека родово заснованото насилство (РЗН) во училиштата влијае на милиони
деца и адолесценти ширум светот. Иако е потешко да се мери застапеноста на родово заснованото
насилство во училиштата, проценките се дека околу 246 милиони девојчиња и момчиња се малтретирани и злоупотребувани во и околу училиштето секоја година (УНЕСКО/ОН Жени, 2016). Родово
заснованото насилство во училиште се јавува во сите земји, без оглед на културните, географските и
економските разлики во општествата.
Како наставници, можете да играте важна улога во спречувањето на појавата на родово базираното
насилство во училиштата. Наставниците, директорите на училиштата и поширокиот образовен систем можат да обезбедат модели со позитивна улога, да им овозможат на децата и младите да имаат
здрави и почитувани односи и да испорачуваат програма за превенција на насилство во рамки на
нивните наставни програми.

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА РОДОВО ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО ВО
УЧИЛИШТАТА?

Родово заснованото насилство во училиштата сериозно ги нарушува обидите за постигнување родова еднаквост во образованието (Leach et al., 2014). Родовото насилство, поврзано со училиштата, е
дефинирано како акт или закана од физичко, психичко или сексуално насилство кое се случува во и
околу училиштата како резултат на нееднакви родови норми, стереотипи и нееднакви динамики на
моќта (Грин и др., 2013).
Родовото насилство во училиштата се однесува на експлицитни закани или акти на физичко или психичло насилство, малтретирање, вербално или сексуално вознемирување, несоодветно допирање,
сексуална злоупотреба, напад и силување (Leach et al., 2014).
РЗН во училиштето, исто така, вклучува телесно казнување и груби дисциплински мерки кои се
поттикнати од родова пристрасност или други секојдневни училишни практики кои ги зајакнуваат
стереотипите и родовата нееднаквост и поттикнуваат насилни или небезбедни средини. И покрај
тоа што има примери на насилство врз момчињата и девојчињата, сепак, девојчињата и младите
девојки се погодени во поголем број случаи.
РЗН претставува прекршување на основните човекови права на децата, а воедно претставува и форма на родова дискриминација. Децата имаат право да бидат заштитени од сите форми на насилство,
вклучително и во нивниот училишен живот. Доживувањата на РЗН во училиштето ја загрозуваат благосостојбата на децата, нивното физичко и емоционално здравје, но и делуваат штетно на нивниот
когнитивен и емоционален развој. Искуствата на РЗН кај децата кои биле жртви на насилство може
да бидат долготрајни и со далекусежни последици.
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2. ВО КОИ ФОРМИ СЕ ЈАВУВА РОДОВО ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО ВО
УЧИЛИШТЕТО?

И покрај постојните регулативи и постојаните напори да се стави крај на насислтвата во училиштето,
децата и возрасните, на глобално ниво, и понатаму продолжуваат да се изложени на РЗН.
Поради чувстителната природа на концептот за РЗН
потешко е да се проучува, а со тоа и да се изнаоѓаат
начини за негово соодветно справување. Вообичаено, насилството се одвива далеку од очите на јавноста, а оние што го доживуваат може да се плашат
да проговорат или да го доживеат како нешто што
треба да се толерира.
РЗН има сложена димензија и идентификувани се
следниве форми (УНЕСКО 2015): физичко насилство
и злоупотреба; сексуално насилство и злоупотреба; психолошко насилство и злоупотреба; интерент
насилство; и физичко казнување. Овие различни
форми на насилство и злоупотреба се преклопуваат
(Слика 2).

ФИЗИЧКО
Физичко
насилство

ПСИХОЛОШКО

Насилство

Телесно
казнување

Вербално
насилство
Емоционално
насилство

Сексуално насилство
и малтретирање
Принуда /
Напади
Дискриминација

СЕКСУАЛНО

Слика 2
Родовата димeнзија е еден од главните фактори кој
стои зад многу форми на насилство. Користењето на родовата сензитивност на насилното однесување во голема мера помага во развојот на приодите за превенција и спротивставување на таквото
однесување.

3. КОИ СЕ ПРИЧИНИТЕ ШТО ВЛИЈААТ НА НАСИЛСТВОТО?
Повеќето образовни системи сè уште се соочуваат со предизвиците за соодветно решавање на
прашањето за родово засновано насилство или сексуално вознемирување. И покрај искуствата
што училиштата ги имааат со ситуациите на насилство, сепак и понатаму се присутни тешкотии за
детектирање и за справување со овие проблеми во училштето.
Училиштата имаат клучна улога во менувањето на создадените културни норми и практики на насилство преку обезбедување на безбедни места за учење на учениците, со вклучување на образование за човековите права и осознавање за причините и последиците од родово заснованото
насилство.
Како наставници е најважно да ја разберете природата на родовото насилство и активно да се
вклучите во спречувањето и решавањето на родовото насилство во училиштето и во општеството.
Разбирањето на факторите кои имаат главна улога во родовото засновано насилство помагаат во
негово справување.
Најчесто насилството произлегува од социјалните норми, од длабоко вкоренетите верувања и однесувања кои се формираат врз основа на родовите аспекти и авторитети:

1. Родовите дискриминаторски норми што ја формираат доминацијата на мажите

и потчинетоста на жените и правото да се зачува таа доминација преку насилство
се среќаваат на некој начин скоро во секоја култура. Притисокот за потврдување на
доминантните родови норми е голем. Младите луѓе кои не прифаќаат такво усогласување,
или оние кои не го научиле „правилното“ однесување – се најчесто санкционирани преку
насилство.
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2. Социјалните норми што формираат авторитет, традиционално тоа се машки и возрасни
лица, обично вклучуваат легитимитет да предаваат, дисциплинираат и контролираат и
да го користат насилството за одржување на тој авторитет. Овие норми го поддржуваат
авторитетот на наставниците мажи и жени над децата, честопати користејќи некаков вид
насилство за да се одржи тој авторитет и да се зајакнат социјалните и родовите норми.

3. Пошироки структурни и контекстуални фактори се конфликтите, нееднаквоста
на заработувањето, лишувањето или маргинализацијата и слабите системи. Исто така,
природата на социјалните медиуми овозможува насилство - како што се насилство преку
интерент или мобилните тлефони (интернет насилство) и компјутерски напади преку
Интернет во простори што е потешко да се регулираат од страна на институциите.

Примери на родово засновано насилство кои најчесто се случуваат во и околу
училиштето
Најчесто родово заснованото насилство во училиште, кое се базира на родови улоги и односи, се
одвива во, на патот кон, или околу училиштето. Иако ова насилство може да се случи на самиите часови, тоа често се случува и на други скриени места кои се со помал надзор во или околу училиштето.
Насилството може да биде извршено од ученици или од други возрасни лица или родители. Во Табелата 8 се прикажани некои примери на форми на родово засновано насислтво.

ТАБЕЛА 8: Примери на родово засновано насилство во училиштата

ВЕРБАЛНО

ПСИХОЛОШКО

ФИЗИЧКО

` Засрамување,
задевање или
понижување
на оние кои
не се во
согласност
со родовите
норми

` Социјално
исклучување
од група или
игра на оние
кои не се во
согласност
со родовите
норми

` Малтретирање
на оние кои
не одговараат
на родовите
норми со
задевање,
буткање,
тепање

` Користење
на родовиот
говор за
злоупотреба

` Озборувања
или ширење
гласини

` Принудување
на
извршување
на одредени
постапки (на
пр. девојчиња
да останат и
да ја чистат
училницата)

` Повикување
со погрдни
имиња, врз
основа на
сексуална
определба

` Навредливи
или груби
гестови,
изрази на
лицето или
движења на
телото

` Користење
на потешки
форми на
телесна казна
врз машките
ученици

СЕКСУАЛНО
` Присилно
бакнување или
допирање
` Давање
сексуални
коментари за
однесувањето
или угледот на
другите
` Присилен
сексуален
контакт
` Силување
` Присилно
гледање на
сексуални
акти или
порнографија
` Размена на
сексуални
услуги за
подобри
оценки
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4. КОИ СЕ ЕФЕКТИТЕ И ПСИХОЛОШКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД РОДОВО 		
ЗАСНОВАНОТО НАСИЛСТВО ВО УЧИЛИШТЕ?

Истражувањата покажуваат дека има многу негативни ефекти врз учењето и врз здравјето на оние
кои директно доживуваат родово насилство. Некои од овие ефекти ги доживуваат и оние кои набудуваат насилство и живеат во страв дека тоа може некогаш да биде насочено и кон нив. Примери за
некои од овие ефекти се наведени во Табела 9.

ТАБЕЛА 9: Ефекти и психолошки последици од РЗН

ЕФЕКТИ ОД РЗН ВРЗ УЧЕЊЕТО

ПСИХОЛОШКИ ПОСЛЕДИЦИ ОД РЗН

` Намалена концентрација

` Ниска самодоверба

` Намалување на успехот

` Анксиозност

` Губење интерес за училиштето

` Депресија и лоши расположенија

` Страв од вклучување во училишни
активности

` Лошо здравје /слаб имунитет/

` Повлекување пред проблемите
` Страв да се побара помош од
наставникот
` (само)исклучување од бројни школски
активности – спорт, забави, екскурзии
` Промена во друго училиште
` Напуштање на училиштето

` Недоверба во другите
` Високо ризично сексуално однесување
` Зголемена изложеност на ризични однесувања
(алкохол, дроги, насилство)
` Конфликти во семејството
` Самоповредување
` Обиди за самоубиство

` Намалување на опциите за избор на
предмети, училишта, и идни планови

Кога се зборува за ефектите од родово засновано насилство, важно е да се разбере влијанието на
зачестеноста и времетраењето, како и на сериозноста на инцидентот. Учениците можат да бидат
сериозно погодени од помалку забележливи форми на насилство, како и од поекстремни еднократни настани. И тековните форми на насилство од пониско ниво и посериозните настани можат да
предизвикаат негативни последици во учењето и за здравјето, кои се наведени погоре.

5. АКЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЕФИКАСНО РЕАГИРАЊЕ НА РОДОВО 			
ЗАСНОВАНОТО НАСИЛСТВОТО

Преземањето акции за решавање на проблемите на РЗН во училиштата придонесуваат за следниве
придобивки:
`
`
`
`

Квалитетот на наставата и успехот на учениците е подобрен;
Училиштата се зајакнати за превенција и реагирање на насилство;
Постигнати се лични придобивки за ментално и психичко здравје на учениците;
Унапредена е родовата еднаквост во училиштата.

Во барањето одговор на родово заснованото насилство во училиштето потребно е да преземаме
активности со учениците за развивање на следните способности и вештини што ќе им помогнат да ги
препознаваат и ефикасно да се заштитат од појавите на сите форми на дискриминација и насилство:

1. Усогласување на говорот и на концептите – за да размислуваат критички за

родово засновано насислтво учениците треба да имаат познавање на клучните зборови
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и на концептите и нивните разлики во говорот. Затоа е важно учениицте, во почетните
активности, да се вклучат во учење на клучните термини и на концептите.

2. Стекнување знаење и поттикнување на критичко мислење за родова
конструкција – за да го разберат влијанието на негативните родови норми и да
преземаат акции за справување и спречување на насилството, учениците треба да можат:
` да разберат како родовите норми ги формираат родовите идентитети, желбите,
практиките и однесувањето;
` да разберат дека влијанието на традициите, практиките и верувањата, законите и
политиките ја потпомагаат родовата нееднаквост во домот, училиштето, заедницата и на
работното место;
` да ги препознаваат и да се справуваат со родовите предрасуди и стереотипи;
` да ги препознаваат главните карактеристики и ефектите на нееднаквите родови норми.
Затоа е важно во активностите фокусот да се стави на идентификувањето на родовите
норми и нивните ефекти врз луѓето.

3. Развивање на про-социјални ставови – да се работи на спречување, пријавување
и спротивставување на родово базираното насилство, учениците треба да веруваат дека
родовата нееднаквост и насилството се неприфатливи и дека сите луѓе се еднакви, без
оглед на родот, сексуалната определеност, возраста или другите карактеристики.
Промовирањето на основни верувања вклучува:
` Луѓето се вредни и еднакви, без оглед на нивниот род.
` Сите лица, без оглед на родот, имаат право да бидат третирани на начин што ги почитува
нивните човекови права.
` Секој е одговорен да ги почитува човековите права на другите, без оглед на разликата
во родот.
Фокусот на активностите се става на човековите права и на одговорностите поврзани со
почитувањето на правата на другите.

4. Мотивирање на учениците да преземаат акции – за да се преземаат акции
за превенирање на родово засновано насилство во училиштата учениците треба да
ги разберат негативните ефекти од родово заснованото насилство и да веруваат во
можностите дека со своето учество и акции можат да направат позитивни промени.

Активностите се фокусирани на негативните здравствени, економските и образовните
ефекти на родовата нееднаквост.

5. Поддршка на социјалното зајакнување – да се работи на континуирано менување
на негативните социјални норми и родови очекувања, на учениицте им е потребна
оддржливост и поддршка од авторитети со стручно знаење од областа.

Во активностите учениците се ангажирани во заедничко решавање на проблемите и на
индивидуалните задачи.

6. Развивање вештини – за да се разбере како и кога да се пријави, да се спротивстави
или да се работи на превенирање на родово засновано насислтво, учениците треба да
ги научат вештините за соработка, спротивставување, самогрижа, давање поддршка на
соучениците и барање помош.
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Активностите вклучуваат вежби за развивање вештини, со ставање акцент на развојот на
вештините за комуникација, потребни за градење на взаемно почитување.
За остварувањето на овие цели, а во рамки на човековите и детските права, ве охрабруваме да го користите прирачникот „Право на родово чувствително училиште“ - Превенција и рана интервенција на родово засновано насилство во училиштата, кој е наменет за
наставници и стручни служби во училишатата.
Овој прирачник содржи работилници и вежби што се така дизајнирани кај учениците да
промовираат односи со почит и да го решат прашањето на родово заснованото насилство во училиштето. Активностите имаат за цел да го зголемат знаењето и позитивните
ставови и да градат свесност и вештини кај учениците поврзани со почитувани, правични односи и ненасилство. Тие исто така им помагаат на учениците да развијат вештини за
соодветно да реагираат кога ќе видат дека другите вршат родово засновано насилство.
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Создавањето на овој материјал е поддржано од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Sida),
преку проектот Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија, имплементиран од Канцеларијата
на ОН за проектни услуги (UNOPS).
За содржината на прирачникот одговара Институтот за човекови права и на ниеден начин не ги изразува
ставовите на Шведската агенција за меѓународна развојна соработка, Секретаријатот за европски прашања
или Канцеларијата на ОН за проектни услуги.
Размножувањето на овој материјал е дозволено во некомерцијални цели и со наведување на изворот.
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Целта на прирачникот
Овој прирачник е замислен да им служи на наставниците како работно помагало и негова цел е да придонесе во развојот на
компетенциите на наставниците за промовирање на родовата еднаквост во училиштата. Намерата е преку прирачников да се
добијат идеи, инспирација и практична помош за примена на иновативни и партиципативни педагошки приоди, со интегрирање на
родови перспективи,коишто ќе придонесат учениците да развиваат знаења, вештини, вредности и ставови што промовираат
родова еднаквост. Веруваме дека родовата еднаквост, во и преку образованието, може да се гради во насока на елиминирање на
родовите стеротипи, дискриминацијата и насислтвото.

