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HYRJE

Instituti për të drejtat e njeriut (IDNj)  
zbaton projektin "Ulja e stereotipave 
gjinore në arsim". Projekti është i financ-
uar nga Ndihma Nordike për Maqedoninë 
e Veriut. Në suaza të projektit është reali-
zuar edhe kjo analizë, e cila ka për qëllim 
të shqyrtojë përmbajtjen e teksteve shkol-
lore për praninë e stereotipave gjinorë 
në materialin e teksteve shkollore të gju-
hës shqipe për klasën e tetë dhe klasën e 
nëntë, si dhe në broshurën për lëndën e 
arsimit qytetar për klasën e tetë.

Barazia gjinore si koncept shoqëror 
është trajtuar për here të parë në vitin 
1995 në konferencën e katërt për gra të 
Kombeve të Bashkuara në Pekin. Që 
atëherë, integrimi i aspekteve gjinore në 
jetën publike është bërë pjesë e politi-
kave publike. Mungesa e barazisë gjinore 
është e vështirë të shpjegohet sepse, 
megjithëse është e dukshme në nivelin 
e sferës publike, ajo buron nga sfera e 
jetës private dhe intime, dhe është thellë-
sisht e rrënjosur në këtë sferë.  Rezultat 
i pabarazisë gjinore janë forma të ndrys-
hme të represionit (shtypjes) së njërës 
gjini mbi gjininë tjetër. Këto forma janë të 
dukshme në jetën e përditshme. Pabara-
zia gjinore është e pranishme, mirëpo 
jo shumë e dukshme në dokumente 
strategjike, legjislacion, në shërbime dhe 
politika publike, si dhe aspekte tjera të 
jetës shoqërore dhe ekonomike. Mu për 
këtë arsye pabarazia gjinore duhet njohur 
dhe luftuar duke e ngritur vetëdijesimin e 
të gjithëve për praninë e saj.

Mënyra më efikase për luftimin e 
pabarazisë gjinore bëhet me anë të sis-

temit edukativ-arsimor dhe përmbajt-
jes së teksteve shkollore. Ka shumë de-
bate dhe qëndrime të kundërta mes ek-
spertëve të arsimit lidhur me rëndësinë 
e teksteve shkollore. Të gjithë e prano-
jnë se roli i tyre është kyç në përcjelljen 
e njohurive në edukimin e nxënësve për 
modelet e sjelljes, normave dhe vlerave 
shoqërore. Tekstet shkollore mundëso-
jnë qasje në llojet e ndryshme të infor-
macionit. Ata jo vetëm që zhvillojnë af-
tësinë për të lexuar dhe shkruar, por 
edhe inkurajojnë tek nxënësit zhvillimin 
e mendimit kritik, pavarësinë dhe kri-
jimtarinë. Me fjalë tjera, tekstet shkollore 
përveç që janë mjete arsimore, ata janë 
edhe instrument për nxitjen e ndryshi-
meve shoqërore, të cilat do të rezultojnë 
në barazi ndërmjet pjesëtarëve të gjinisë 
femërore dhe mashkullore. Mu për këtë 
arsye është e domosdoshme të vëzhg-
ohet përmbajtja e teksteve shkollore si 
dhe të sigurohet që dituria, e cila përcil-
let nëpërmjet të tyre nuk duhet pasur  
prani të stereotipave gjinorë që pengo-
jnë vlerat e barazisë gjinore.

Njohja e gjuhës amtare është fonda-
ment i procesit të arsimimit sepse në 
këtë mënyrë nxënësit mësojnë si të ko-
munikojnë, argumentojnë për t’u bërë 
qytetarë aktiv të shoqërisë. Prandaj, 
përmbajtja e tekstit shkollor të gjuhës 
amtare ka rëndësi të shumëfishtë për të 
gjitha aspektet, përfshi këtu edhe baraz-
inë gjinore. Po ashtu edhe përmbajtja e 
tekstit shkollor për lëndën e arsimit qyte-
tar i mëson nxënësit të angazhohen për 
zhvillimin e bashkësisë  për t’u bërë indi-
vidë të kompletuar e të aftë të shoqërisë 
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bashkëkohore dhe demokratike. Ndërsa 
demokracia e shoqërisë nënkupton edhe 
demokraci gjinore1 ku barazia mes burrave 

dhe grave është e pranishme si në sferën 
publike ashtu edhe ne sferën private/in-
time të jetës. 

TEKST I MIRË SHKOLLOR:

«Një tekst i mirë shkollor duhet t’i identifikojë materialet mësimore cilësore, ato që 
angazhojnë në mënyrë aktive nxënësit në procesin e marrjes së njohurive, shkathtësive 
dhe qëndrimeve të nevojshme për t’u bërë qytetarë të përgjegjshëm të komuniteteve 
të tyre dhe të botës».

Përkufizimet marrë nga: Strategjia Gjithëpërfshirëse  për Tekstet Shkollore dhe 
Materialet Mësimore, Paris, UNESCO, (2005).
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Për të përcaktuar se si paraqitet (pa)
barazia gjinore në përmbajtjen e materi-
alit mësimor të teksteve shkollore, analiza 
duhet të hulumtojë tregues (indikatorë) të 
përshkruar në vijim:

• Shkallën e promovimit të konceptit të 
barazisë gjinore;

• Prezencën dhe shkallën e pranisë së 
përmbajtjes e cila promovon stereotipa 
gjinorë,  që janë  parakusht për 
diskriminim gjinor;

• Nivelin e përfaqësimit të grave dhe 
vajzave, si dhe të dukshmërisë së tyre, në 
përmbajtjen e teksteve shkollore;

• Format dhe mënyrat e përdorura për t’i 
portretizuar vajzat, gratë, djemtë dhe 
burrat, si dhe rolet dhe sjelljet e tyre në 
shoqëri.

• Për t’i arritur qëllimet e hulumtimit 
për analizë bazat e metodologjisë janë 
nxjerrë në përputhje me parimet e 
dhëna në udhëzuesin metodologjik të 
UNESCO-s "Promovimi i barazisë gjinore 
përmes teksteve shkollore"2

1.1. Instrumentet dhe qasja e përdorur
Analiza e teksteve është realizuar duke 

u mbështetur në metoda cilësore dhe 
sasiore. Kur ka qenë e mundur dhe e ar-
syeshme janë përdorur metoda tipike të 
studimit të përvojës njerëzore, siç janë 
metodat komplekse të analizës së rrëfimit, 
analizës së përmbajtjes, dhe analizës semi-
otike. Për përgatitjen e analizës është zbat-
uar qasja e ashtuquajtur "desk research", 
apo hulumtim i bazuar në të dhënat ek-

zistuese cilësore, të cilat janë në formë të 
dokumenteve të ndryshme dhe  të pub-
likuara. Përveç kësaj, për kuantifikimin 
e indikatorëve të lartpërmendur, autorja 
ka gjeneruar të dhëna specifike sasiore 
nga përmbajtja e analizuar. Këto të dhëna 
statistikore kanë për qëllim mbështetjen e 
konkluzës dhe hulumtimit cilësor të përm-
bajtjes, sepse siç u cek më lartë, hulumtimi 
sasior është primar në t cilin mbështeten 
përfundimet nga analiza.

2.1 Fazat e përgatitjes së analizës
Faza e parë

Për të bërë një analizë sa më të plotë 
janë marrë në shqyrtim edhe botimet e lit-
eraturës ekzistuese për këtë temë, si dhe 
dokumentet bazë për barazi gjinore dhe 
ato të politikave arsimore. Ato janë anali-
zuar nëpërmjet të:

• Njohjes me literaturën ekzistuese, e cila i 
referohet qëllimit të analizës së teksteve 
shkollorë, por edhe letërsisë më të gjerë 
për çështjet gjinore në fushën e arsimit;

• Mbledhjes së të dhënave nga tekstet 
shkollorë, objektit të analizës, për arsimin 
fillor në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut;

• Shqyrtimit të të dhënave të programeve 
mësimore të lëndëve të analizuara.

Faza e dytë

Pas mbledhjes së të dhënave vijon faza 
e përpunimit të të dhënave sipas kritereve 
të mëposhtme:

1. METODOLOGJIA
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1. Analizës gjinore të personelit të 
përfshirë në hartimin e tekstit shkollor, 
përfshi  këtu edhe autorët e teksteve 
shkollore të përpunuar (tekstet e 
gjuhës shqipe për klasën e tetë dhe të 
nëntë);

2. Përdorimit apo mospërdorimi të 
gjuhës së ndjeshme gjinore;

3. Përfaqësimit të barabartë apo të 
pabarabartë të grave dhe burrave, 
kyçur këtu edhe pamjen apo 
mungesën e pamjes së tyre;

• Numrin e personazheve (karaktereve) 
kryesore në përmbajtjen e analizuar 
dhe  proporcionin e tyre (grave dhe 
burrave) ;

• Numrin e paraqitjeve të personazheve 
të grave në tekst krahasuar me numrin 
total të personazheve; 

• Paraqitjen e personazheve- gra në 
ilustrime krahasuar me numrin total 
dhe përmbajtjen e ilustrimeve. 

4. Mënyrat e prezantimit përmes: roleve, 
tipareve dhe sjelljeve me të cilat 
përshkruhen gratë/vajzat dhe burrat/
djemtë në tekst dhe ilustrime:

• Përfaqësimi i personazheve burra dhe 
gra sipas profesionit;

• Portretizimi i roleve sipas gjinisë (p.sh. 
si janë përshkruar gratë/vajzat dhe si 
burrat/djemtë në kryerjen e detyrave 
të shtëpisë dhe në lojërat e aktivitetet 
jashtë shtëpisë etj.);

• Karakteristikat e përdorura për 
personazhet burra dhe gra në 
përshkrimin e tyre (të fortë, të sjellshëm, 
të zgjuar, inteligjentë, dembelë etj.);

5. Qasjet sistemore: zbulimi i ndërthurjes 
me sisteme të tjera siç janë përkatësia 
etnike, klasa, përkatësia e grupeve të 
margjinalizuara etj.

Faza e tretë

Pas përpunimit të të dhënave pason 
shkrimi i raportit analitik. Raporti përm-
ban gjetjet (konstatimet)  kryesore të 
analizës duke përfshirë udhëzime dhe re-
komandime për institucionet përkatëse, 
të cilat janë përgjegjëse për definimin e 
kërkesave, të cilat duhet të përmbushen 
në përmbajtjen e teksteve shkollorë të ar-
dhshëm, të cilët të dy gjinitë do t’i para-
qesin të barabartë.

 

• Mbledhja e të 
dhënave dhe 
dokumenteve 
nga lëmia e 
barazë gjinore

• Shqyrtimi i 
dokumenteve 
nga lëmia 
e arsimit

• Analiza e përmbajtjes 
së teskteve shkollore 
në bazë të 5 kritereve 
paraprakisht të 
definuara

• Shkrimi i raportit 
analitik me gjetjet 
nga analiza  

• Definimi i 
udhëzimeve dhe 
i rekomandimeve 
për insitucionet 
relevante

Faza e pare Faza e dytë Faza e tretë

Skema  1: 
Paraqitja grafike e fazave të përgatitjes së analizës 
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2.1. Dokumentet strategjike

Konteksti ndërkombëtar
Arsimimi garantohet si e drejtë e njeri-

ut me Deklaratën Universale për të Dre-
jtat e Njeriut të vitit 1948 që qëndron në 
themel të të drejtave të njeriut, si standard 
i përbashkët i arritshmërisë për të gjithë 
njerëzit dhe popujt, për çdo individ dhe 
çdo organ të shoqërisë për të promovuar 
respektimin e të drejtave dhe lirive përmes 
masave progresive.

Konventa për eliminimin e të gjitha 
formave të diskriminimit ndaj grave,  e 
miratuar në vitin 1979 nga Asambleja e 
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, 
e cila, si zakonisht, përshkruhet si kartë 
ndërkombëtare e të drejtave të grave. Neni 
10 i Konventës bën thirrje për të drejta të 
barabarta të grave dhe burrave në fushën 
e arsimit dhe në veçanti për të siguruar 
barazinë në të gjitha nivelet dhe format e 
arsimit, programet, plan programet, tek-
stet mësimore, metodat e mësimdhënies 
dhe të tjera.

Objektivat për zhvillim të qëndrueshëm 
të Organizatës së Kombeve të Bashkuara 
në kuadër të të cilave përfshihen 17 ob-
jektiva që pasqyrojnë sfidat globale që 
duhet arritur deri në vitin 2030.  Në mesin 
e tyre, objektivat 2, 3 dhe 6 lidhen me ar-
simin, si në vijim: 

2. Sigurimi për të gjithë fëmijët, në veçan-
ti vajzat, fëmijët në rrethana të vështira 
dhe ata që u përkasin pakicave etnike, 
të kenë qasje në shkollë dhe deri në 

vitin 2015 të përfundojnë shkollimin e 
detyrueshëm fillor të cilësisë së mire;

3. Sigurimi i të nxënit për të gjithë të rin-
jtë  dhe të rriturit të plotësohet me anë 
të qasjes së barabartë në programe të 
përshtatshme të të nxënit dhe aftësive 
për jetë;

6. Përmirësimi i të gjitha aspekteve të 
cilësisë së arsimit dhe sigurimi i për-
sosmërisë së të gjithëve ashtu që re-
zultatet e njohura dhe të matshme 
të të nxënit të arrihen nga të gjithë, 
veçanërisht në shkrim-lexim, në njo-
huri themelore matematikore dhe af-
tësi të tjera themelore për jetë.

Konteksti shtetëror
Strategjia për barazi gjinore 2013-2020 

është dokument i aprovuar nga Parlamen-
ti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 
ka për qëllim t’i zbatojë parimet dhe detyr-
imet e mara nga Konventa e  Organizatës 
së Kombeve të Bashkuara për eliminimin 
e të gjitha formave të diskriminimit të gru-
as. Po ashtu edhe konventat e Këshillit të 
Evropës dhe detyrimet për integrimin e 
çështjeve gjinore që rrjedhin edhe nga 
gjashtë fushat prioritare të shprehura në 
“Strategjinë për barazi gjinore 2020– 2025” 
të Komisionit Evropian. Një nga nëntë pri-
oritetet sektoriale të Strategjisë është arsi-
mi i ndjeshëm gjinor. 

Strategjia për arsim për vitin 2018-2025 
dhe plani aksionar është dokument i cili 
reflekton ndaj gjendjes faktike në fushën 
e arsimit dhe prioriteteve për periudhën 

2. GJETJET (KOSTATIMET)
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e ardhshme. Në suaza të arsimit fillor do-
kumenti vë në pah sfidën në arsimin fil-
lor lidhur me përmbajtjen e programeve 
mësimore dhe jo promovimin e duhur të 
respektimit të barazisë, ndryshueshmërisë 
nga kuadri mësimor. Prioritet i Strateg-
jisë për arsimin fillor është përmirësimi i 
përmbajtjes. Plani aksionar e konkretizon 
prioritetin në fjalë duke planifikuar zba-
timin e një analize të teksteve shkollore 
nga aspekti i barazisë gjinore dhe vlerave 
tjera (aktiviteti 1.4.1), si dhe revidimin e tek-
steve shkollore me qëllim të reflektimit të 
barazisë gjinore (1.4) deri ne 2020. Fatkeqë-
sisht Strategjia nuk parasheh aktivitete 
të ngjashme për arsimin e mesëm apo 
parashkollor e as ndonjë aktivitet tjetër 
për përmirësimin e njohurive të mësim-
dhënësve për barazinë gjinore.  

Plani strategjik i Ministrisë për Ar-
sim dhe Shkencë 2020-2022, në suaza të 
nën-programit 2.1.2 për jo diskriminim, për 
respektim të dallimeve dhe arsim inkluziv, 
parashikon zbatimin e një analize të përm-
bajtjes së  programeve mësimore dhe tek-
steve shkollore nga aspekti i promovimit 
të mundësive të barabarta të burrave dhe 
grave në përputhje me Rregulloren për 
mënyrën e zbatimit të analizës së përm-
bajtjes së plan programeve dhe tekste-
ve shkollore nga aspekti i promovimit të 
mundësive të barabarta të burrave dhe 
grave. Analiza ishte paraparë të fillonte në 
mars 2019 dhe të mbarojë në mars 2021.

Rregullorja për mënyrën e zbatim-
it të analizës së përmbajtjes së plan pro-
grameve dhe teksteve shkollore nga as-
pekti i promovimit të mundësive të bara-
barta të burrave dhe grave është  aprovuar 
në vitin 2015, e cila  përshkruan mënyrën 
e zbatimit të analizës të plan programeve 
dhe teksteve shkollore. Në nivel vjetor 
MASH-i, Byroja për Zhvillim të Arsimit, 
Shërbimi Pedagogjik, Qendra për Arsim 
Profesional dhe Ministria për Punë dhe 
Çështje Sociale përgatisin plan vjetor  dhe 
planprograme  të cilat do të analizohen 
(Gazeta zyrtare 125/2015).

Në vitin akademik 2007/2008 u fut Kon-
cepti nëntë-vjeçar i arsimit fillor. Me ven-
dosjen e koncepcionit të ri u mundësua 
arritja e një fillimi të barabartë për të gjithë 
fëmijët pavarësisht nga cili mjedis vinin. 
Koncepti i ri kontribuoi drejt nivelizimit të 
njohurive fillestare të të gjithë nxënësve, 
gjë që ishte i një rëndësie të veçantë për 
nxënësit nga zonat rurale, grupet etnike, e 
në veçanti vajzat nga këto grupe. Në këtë 
Koncept është precizuar edhe parimi i jo 
diskriminimit, i cili e detyroi shkollën që t’i 
ndërmerr të gjitha masat me të cilat sig-
uroi mbrojtje të fëmijës (nxënësit) nga të 
gjitha format e diskriminimit. Gjithash-
tu koncepti kërkonte prej shkollave që të 
promovojnë dhe mundësojnë realizimin e 
të drejtave të secilit nxënës dhe shijimin e 
frutave të procesit edukativo-arsimor pa 
kurrfarë diskriminimi të bazuar në racë, 
në ngjyrën e lëkurës, në gjini e gjuhë, në 
përkatësi fetare, prejardhje nacionale, et-
nike ose sociale, në gjendje ekonomike, në 
paaftësi ose ndonjë statusi tjetër të fëm-
ijës , të prindit ose kujdestarit ligjor të tij.

Kur është fjala për përmbajtjen e tek-
steve dhe mjeteve shkollore, që prej vitit 
2011 tekstet e reja shkollore përgatiten dhe 
vlerësohen në bazë të Konceptit për për-
gatitjen e teksteve shkollore dhe  metod-
ologjisë për vlerësimin e teksteve. Koncep-
ti për përgatitjen e teksteve e promovon 
qasjen pozitive ndaj barazisë gjinore3. 
Metodologjia për përcaktimin e cilësisë 
së teksteve shkollore insiston në përm-
bushjen e  dy kritereve  për barazi gjinore: 
shmangien nga përmbajtja e cila prod-
hon stereotipa gjinorë dhe, kontribuon 
në sensibilizimin e nxënësve për barazinë 
gjinore4. Tekstet shkollore vlerësohen në 

3 Koncepti insiston në shmangien nga stereotipat 
gjinore; tejkalimin e ndarjes tradicionale të rolet 
mashkull-femër në shoqëri; paraqitjen në mënyrë 
të barabartë të personazheve mashkull dhe femër 
në ilustrime, tekste, analiza, etj (f.24).

4 Treguesi numër 4 për vlerësim: Teksti shkollor ka 
funksion arsimor, inkurajon qëndrim pozitiv ndaj 
shkencës / dijës, zhvillimin e identitetit kombëtar 
dhe qytetar, multikulturalizmin dhe barazinë 
gjinore.
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mënyrë të favorshme, nëse ato (tekstet) i 
përmbushin kriteret  e sipërpërmendura.

2.2. Programet mësimore

Programi mësimor për gjuhën shqipe 
për klasën IX (klasa VIII) dhe Programi 
mësimor për gjuhën shqipe për klasën VIII 
(klasa VII) përbëhen nga katër fusha pro-
gramore. Gjuhë – 50 orë; Letërsi dhe lek-
turë – 50 orë; Të shprehurit dhe krijimtari – 
34 orë dhe Kulturë e media – 10 orë. Fushat 
programore janë të përpunuara në bazë 
të këtyre kritereve: objektiva, përmbajtje, 
koncepti, veprimtaria dhe metoda. Fushat 
programore dhe nën kriteret tjera nuk 
referohen në ndonjë kriter shtesë që ka të 
bëjë me barazinë gjinore apo shmangien 
nga stereotipat gjinorë.

Programi mësimor për arsim qytetar 
për klasën VIII (Klasa VII). Lënda mësimore 
Arsimi qytetar mësohet në periudhën e 

tretë të zhvillimit me status të lëndës së 
detyrueshme në klasën VIII dhe IX me 
nga një orë në javë, përkatësisht 36 orë në 
vit. Programi mësimor për klasën VIII of-
ron gjashtë tema mësimore zhvillimore 
që mësohen edhe në klasën IX. Në qëlli-
met e mësimit për klasën VIII programi 
nuk kërkon në mënyrë të  drejtpërdrejtë 
respektimin e barazisë gjinorë, mirëpo në 
mënyrë indirekte, në pjesën e qëllimeve 
për nxënësin/nxënëset, parashikon se 
ata duhet  “t’i pranojnë vlerat e shoqërisë 
demokratike dhe rolin në shoqërinë qyte-
tare”. Në kuadër të temës “Qytetari dhe 
shoqëria” programi përcakton “të sqa-
rohet rëndësia e koncepteve: diskrimin-
imi, stereotipat dhe paragjykimet” si dhe 
“nxitjet për të kontribuuar në pengimin e 
diskriminimit, të stereotipave dhe paragjy-
kimeve” mirëpo nuk e precizon në mënyrë 
eksplicite perspektivën gjinore. Progra-
mi është shkruar në gjuhë të ndjeshme 
gjinore dhe bën diferencimin e nxënësit 
dhe nxënëses duke i përdorur të dy format 
leksikore (gjuhësore) paralelisht.



13

3.1. Teksti shkollor për gjuhën shqipe për 
klasën  IX (klasa  VIII).

Përbehet gjithsej nga 65 njësi mësi-
more, prej të cilave 41 njësi mësimore 
janë në lëmi të: letërsisë, të shprehurit me 
gojë,  krijimtarisë dhe kulturës së medieve,  
ndërsa 24 njësi mësimore janë nga lëmia 
e gjuhës (gramatikë). Teksti shkollor është 
lëshuar në përdorim në vitin 2010.

1. Personeli i përfshirë në hartimin  
e tekstit shkollor

Në këtë tregues përveç autorëve të tek-
stit shkollor dhe personelit për hartimin e 

librit, kemi analizuar edhe autorët e tek-
steve të përpunuara në libër. Nga gjithsej 
40 individë të kyçur në bazë të ndrys-
hme vetëm 2 janë gra (5%), edhe atë si re-
censente. Në të gjithë parametrat e tjerë 
janë të marrë ekskluzivisht burra.

2. Teksti shkollor nuk përdor gjuhë të 
ndjeshme gjinore

Pothuajse të gjitha rrolet dhe profesio-
net janë të gjinisë mashkullore, kështu që 
njësinë mësimore për përcaktues të em-
rit, i vetmi profesion në gjininë femërore 
është ai i mësueses si dhe funksioni i nx-
ënëses. Ka raste në të cila autori i refero-

3. TEKSTET E ANALIZUARA SHKOLLORE  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autorë të teksteve

Redaktor teknik dhe disenji

Lektor

Recensentë

Autorë të librit

gra burra total

Tabela 1 
Përfaqësimi i burrave dhe grave ne pregaditjen e tekstit shkollor
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het gruas apo vajzës në gjini mashkullore 
duke dashur në këtë mënyrë të shpreh 
lëvdate apo admirim, me se fuqizon ste-

reotipat gjinorë me të cilat vetëm gjinia 
mashkullore mund të bëjë vepër/akt të 
dëshirueshëm (Shih shtojcën 2).

0 200 400 600 800

Burra

Gra

Gjithsej

0 20 40 60 80

Burra

Gra

Gjithsej

Tabela 2 
Përfaqësimi gjinor i personazheve kryesore

Tabela 3 
Përfaqësimi gjinor i personazheve mbështetëse
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Mona Lizës, ndërsa dy të tjerë janë gruaja 
e lemerisur dhe e frikësuar dhe ajo tjetra 
në rolin e mësueses në suaza të tekstit të 
titulluar “Të falem o mësues!”. Fatkeqë-
sisht autori i referohet personazhit në gjin-
inë mashkullore edhepse, së paku profe-
sioni mësues përdoret edhe në gjininë 
femërore (mësuese) në gjuhën shqipe. 

Përveç kësaj për arsye se tekstet e au-
torëve janë vetëm të autorëve burra, në 
fund të secilit tekst është paraqitur edhe 
fotografia/portreti i autorit (gjithsej 13) gjë 
që krijon një disproporcion edhe më të 

3. Përfaqësimi i barabartë i grave dhe 
burrave

a) Numri i personazheve (karaktereve) 
kryesore dhe atyre mbështetës

Gjatë analizës së këtij parametri përveç 
përmbajtjes së tregimeve është analizuar 
edhe përmbajtja e shembujve të përdorur 
në pjesën dedikuar gjuhës (gramatikës). 
Nga gjithsej 624 shembuj gramatikorë 
dhe tekste autoriale në 41% të rasteve janë 
burra apo djem të cilët janë karaktere krye-
sorë, ndërsa vetëm në 11.8% të rasteve janë 
gra apo vajza. Edhe në tekste të cilat janë 
të dedikuara gruas si p.sh. vjersha “Ervehe-
ja” apo “Kush e solli Doruntinën” karakteri 
kryesor është burri apo së bashku gruaja 
dhe burri. Në këtë tekst shkollor nuk ka 
tekst të autorit në të cilin personazhi krye-
sor dhe i vetëm është gruaja. Sa i përket 
personazheve mbështetës nga gjithsej 
63 rasteve situata është më e balancuar, 
sepse 3.6% të personazheve mbështetës 
janë burra, ndërsa 3.9% prej tyre janë gra.

b) Numri i paraqitjeve të grave si 
personazhe të  tekstit

Siç u cek më lartë numri i paraqitjeve 
të grave ne tekst është shumë më i vogël 
se ai i burrave. Në shumicën e rasteve per-
sonazhe gra dhe vajza paraqiten në formë 
të gjeneralizuar sipas rrolit të tyre në famil-
je si: nëna, motra, çupa fshati, nuse etj. Kra-
hasuar me burrat të cilat janë personazhe 
me emra (Zef, Jeronim de Rada) apo me 
profesione (peshkatar, ushtar, mbret, 
luftëtar etj.)  

c) Paraqitja e personazheve gra në 
ilustrime

Mund të konstatojmë se ilustrimet e 
përdorura nuk janë në mënyrë të drejtpër-
drejtë të lidhuri me përmbajtjen e tekstit 
shkollor, kështu që ata nuk promovojnë 
barazi gjinore. Nga gjithsej 30 ilustrime 
vetëm tre prej tyre paraqesin karaktere 
të grave prej të cilëve një është portreti i 

Ilustrim 1 
Gruaja dhe vajza e frikësuar

Ilustrim 2 
Gruaja në rolin e mësueses
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madh. Portretet e autorëve burra e forco-
jnë ende më shumë përshtypjen e krijuar 
nga përmbajtja se burrat janë ata të cilët 
e kanë rrolin primarë në shoqëri, ndërsa 
gratë janë vetëm dekor apo prapavijë në 
funksion të aktivitetit të burrit.

4. Mënyrat e prezantimit

a) Përfaqësimi i personazheve burra dhe 
gra sipas profesionit

Ky tregues vërteton se prezantimi i pro-
fesioneve të personazheve burra dhe gra 
nuk është i balancuar dhe i barabartë. Në 
65 njësi të analizuara të tekstit shkollorë në 
70 raste përmenden profesione të ndrys-
hme. Prej atyre 70% janë burrat të cilat 
referohen me profesion ndaj 11% të grave 
me profesion. Përveç sasisë, vërehet edhe 
një hendek i madh në llojet e profesionit të 
përfaqësuar. Kështu burrat përfaqësohen 
me profesione si shkencëtar, ushtar, krye-
tar i komunës, mjek-stomatolog ndërsa 
gra janë të përshkruara si amvise, shtëpi-
ake, nxënëse dhe mësuese. Pavarësisht 
nga lloji i paragjykimeve të gjuhës së por-
tretizuar në tekst, një gjini, në shumicën 
e rasteve femërore, i mohohet mundësia 
e pjesëmarrjes në sfera të ndryshme të 
jetës. Gratë, për shembull, janë mohuar 
potencialisht për të punuar në disa fusha 
/ profesione që i janë vënë etiketat mash-
kullore.(Shih shtojcën 3)

b) Portretizimi i roleve sipas gjinisë

Analiza e roleve të gjinore tregon se 
burrat dhe gratë janë të portretizuar në 
mënyrë jo të njëjtë. Nga gjithsej 160 raste 
të portretizimit të gjinive, 126 portretizime 
janë burra, vetëm 34 portretizime grash. 
Përveç në sasi, mënyra e portretizimit po 
ashtu dallon shumë edhe në cilësi. Burrat 
në shumicën e rasteve janë persona ak-
tiv, ata këshillojnë, hulumtojnë apo janë 
të angazhuar në ndonjë aktivitet krijues 
(poet, ushtar, ligjërues). Në shumicën e 
rasteve burrat edhe kur hasin në ndonjë 
sfidë, ata janë portretizuar si kërkues aktiv 

të zgjidhjes. Në dallim prej burrave, gratë 
janë të portretizuar me rol pasiv dhe në 
disa raste edhe negativ. Edhe në ato pak 
raste kur gratë janë aktive, aktiviteti i tyre 
është jo qenësor dhe i karakterit zbavitës 
si p.sh. ata luajnë, vallëzojnë, ndërsa gratë 
qajnë (nëna e Skënerbeut në tekstin Kthi-
mi i Gjergj Kastrotit në Krujë). 

Dallimi në portretizim më së miri ilus-
trohet nga shembulli në njësinë mësimore 
Letrat dhe llojet e letrave. Nga tre llojet e 
letrave  Beni i drejton letrën komunës (in-
stitucionit), ndërsa vajzat Besa dhe Lulja 
letrat ua dërgojnë shoqeve në formë të ft-
esës për ditëlindje. Në këtë mënyrë stere-
otipat gjinorë rreth rolit të gruas dhe bur-
rit në shoqëri (burri është për jetën pub-
like, ndërsa gruaja për aktivitete familjare 
dhe zbavitëse) forcohen ende më shumë. 
Mund të konkludojmë: tekstet tregojnë 
se vetëm gratë janë për role familjare dhe 
shërbyese, ndërsa burrat janë të përshkru-
ar në një gamë të gjerë mjaft interesante, 
në profesione e status më të mirë, fëmi-
jët e të dy sekseve mund të marrin me-
sazhet që vajzat priten për të përmbushur 
vetëm role të nënshtruara në jetën e tyre, 
në të ardhmen.  Këto lloj tekstesh, e keq-
orientojnë fëmijën në shkollimin e tyre të 
ardhshëm dhe nuk krijojnë mundësi për 
barazi gjinore. 

c) Karakteristikat e përdorura për 
personazhet burra dhe gra në përshkrim

Në tekstin shkollorë janë përdorur  
gjithsej 174 karakteristika me të cilat janë 
përshkruar gratë dhe burrat. Prej tyre 69% 
i përshkruajnë burrat, ndërsa 31% gratë. 
Ngjashëm me treguesit të analizuar më 
lartë edhe në këtë tregues dallon mënyra 
si përshkruhen personazhet, përveç dal-
limit në përqindje të përshkrimeve për 
burra dhe gra.

Personazhet burra janë të përshkruar 
si trima, bujarë, të mirë, punëtorë, zotërinj, 
serioz dhe shembullor. Pra në shumicën 
dërmuese të rasteve janë përdorur kar-
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akteristika pozitive dhe promovuese. 
Personazhet- gra janë të përshkruara në 
të shumtën e rasteve me tipare fizike: të 
bukura, flokëverdhë, me bluzë mëndaf-
shi, apo me karakteristika të “dëshiru-
ara” shoqërore si për shembull e matur, e 
sjellshme, e zellshme, e shkathët. Në raste 
kur gratë përshkruhen me tiparet nega-
tive atëherë ato jepen si të papërmbajtu-
ra, mospërfillëse  dhe pa përgjegjësi5. Këtu 

5 Në shembuj për ushtrime në pjesën e gramatikës, 
njësia 63, 58 dhe 56.

do ta veçonim tekstin “Oda e burrave” në 
të cilin tekst përshkruhet kultura dom-
inante mashkullore te shqiptaret jepet 
edhe në objektet e të jetuarit (shtëpitë/
kullat) i ndajnë mes grave dhe burrave për 
arsye se gruaja nuk guxon te shihet nga  
mysafiri. As autori i tekstit e as autorët e 
librit nuk e komentojnë këtë praktikë si 
jo të mirë dhe represive ndaj lirisë dhe të 
drejtave të grave. Me këtë në mënyrë të 
heshtur e promovojnë traditën retrograde 
të shqiptarëve. 
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Grafik 1 
Përfaqësimi sipas profesionit

Grafik 2 
Përfaqësimi sipas roleve



18

5. Qasje ndërsistemore

Në tekstin shkollor nuk ka shumë 
shembuj ndërsistemorë. Analiza tregon 
se gratë asocohen më shumë me statusin 
e të varfërve krahasuar me burrat, ndër-
sa burrat janë të portretizuar më shumë 
me çështjen kombëtare dhe me aspekte 
patriotike (lufta, mbrojtja nga armiku etj.).

3.2. Teksti shkollorë për gjuhën shqipe për 
klasën VIII (klasa VII).

Teksti përbëhet nga 72 njësi mësi-
more. Prej të cilave 58 njësi mësimore janë 
në lëmë të letërsisë, të shprehurit e kri-
jimtarisë, si dhe kulturë të medies, ndërsa 
14 njësi mësimore janë nga lëmi i gjuhës 
(gramatikë). 

1. Personeli i përfshirë në hartimin e 
tekstit shkollor   

Dy autorë dhe tre recenzent ishin të 
inkuadruar në përgatitjen e këtij teks-
ti shkollor. Prej tyre vetëm dy recenzente 

janë gra. Sa i përket autorëve të teksteve të 
përpunuara gjithsej janë 50 autorë prej të 
cilëve vetëm një është grua.

2. Teksti shkollor nuk përdor gjuhë të 
ndjeshme gjinore 

Tiparet e karaktereve, rrolet dhe profe-
sionet janë në gjininë mashkullore. Nga 
të gjitha njësitë mësimore vetëm në 3 
prej tyre dalin gra në rolin e nënës (Nëna 
zemërfortë) bashkëshortes (Penelopa e 
njeh të shoqin) apo vajzës (Kënga e Seraf-
inës dhe e shoqeve) (Shih Shtojcën 2)

3. Përfaqësimi i barabartë i grave dhe 
burrave

а) Numri i personazheve (karaktereve) 
kryesore dhe atyre mbështetës

Analiza tregon se nga gjithsej 322 raste-
ve të personazheve kryesor 68% nga to janë 
burra, ndërsa vetëm 31% janë gra. Nëse i 
analizojmë rastet në të cilat gratë janë per-
sonazhe kyçe, vërehet se ato janë të por-
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Grafik 3 
Përfaqësimi sipas profesionit
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tretizuara si nëna të varfëra dhe të mjera 
(Lagja e varfun.”...me gjoksa të lëkurtë e të 
thatë, gra me fëmijë që flenë”), apo e kanë 
rolin tragjik në ngjarje. Për shembull teksti 
“Vdekja e një mbretëreshe”ka personazhin 
kryesor gruan mbretëreshë, po edhe në 
atë rol të fuqishëm autori e  portretizohet 
si nënë (“Mos e haro Ladin tim të vogël”).

Sa i përket karaktereve mbështetës, tek-
sti shkollor ka gjithsej 94 role të tilla prej 
të cilëve 76% janë burra dhe 23% gra. Roli 

mbështetës i grave limitohet në valltare, 
nëna, vajza, teze, motra (motra e Gjergj Elez 
Alisë), pra personazhe të përshkruara jo si in-
dividë, apo karakterë të pavarur, po si funk-
sion në nomenklaturën e roleve në familje. 

b) Numri i paraqitjeve të personazheve të 
grave në tekst

Statistikat më të larta tregojnë se num-
ri i paraqitjeve të personazheve gra, qof-
shin ato personazhe udhëheqëse apo 
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mbështetëse, është pothuajse për 1/3 
më i vogël se numri i personazheve bur-
ra. Për shembull në njësinë mësimore 
Të shprehurit dhe krijimtaria emërohen 
shkrimtarë të tregimeve, mirëpo asnjë 
prej tyre nuk është grua edhepse letërsia 
botërore dhe ajo shqiptare ka mjaft shem-
buj të shkrimtareve gra të cilat mund të 
ishin përmendur.

c) Paraqitja e personazheve gra në 
ilustrime

Ilustrimet janë me stil të njëjtë sikur tek 
teksti shkollor i gjuhës shqipe për klasën  IX 
(shih më lartë). Janë paraqitur gjithsej 53 
portrete, ilustrime dhe fotografi. Prej tyre 34 
janë të burrave apo djemve, ndërsa 5 janë 
të grave. Përveç Nënës Terezë, në ilustrime 
nuk ka ndonjë figurë prominente të gruas 
nëpërmjet të së cilës do të promovohet rro-
li udhëheqës, profesional apo produktiv i 
gruas në shoqëri. Përkundrazi gruaja është 
paraqitur në kuzhinë duke gatuar dhe në 
këtë mënyrë përforcohen edhe më shumë 
stereotipat për rolin e gruas. Duhet të ceket 
edhe fakti se teksti shkollorë në fund të se-

cilit tekst të autorit të shtjelluar, paraqet fo-
tografinë apo portretin e autorit. Në rastin 
e autores Shpresa Vreto (teksti Fotografja) 
portreti i saj nuk është i kyçur në përmba-
jtje edhe pse fotografia e autores Shpresa 
Vreto mund të gjendet në internet dhe do 
të ishte një shembull i mirë  i promovimit të 
gruas shkrimtare.

4. Mënyrat e prezantimit 

a) Përfaqësimi i personazheve burra dhe 
gra sipas profesionit

Sa i përket përfaqësimit sasior, ai nuk 
është i barabartë sepse numri i per-
sonazheve burra me profesion del në 91 
raste, ndërsa i grave vetëm në 20 raste, 
nga gjithsej 110 raste të profesioneve të 
përmendura. Profesionet e përmendura 
për personazhe të burrave janë luftëtar (10 
herë) mësues (7 herë) dhe peshkatar, muz-

Ilustrim 3 
Gruaja në rolin e amvises

Ilustrim 4 
Gruaja në rolin e shenjëtores
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iktar etj. Nga 20 rastet profesionit  të grave 
më i shpeshtë është profesioni i mësueses 
(3 herë), i amvises (2 herë), si dhe i bareshës, 
infermieres etj. Gratë janë përfaqësuar me 
lloje shumë të limituara të profesioneve 
gjë që mundëson të krijohet një stereotip 
se vetëm një lloj i caktuar i profesioneve 
mund të ushtrohet nga gratë, apo ato du-
het të jenë aktive vetëm në shtëpi. Duhet 
të kemi parasysh se si rezultat i orientimit 
të këtillë të gabuar të  nxënësve për të ar-
dhmen e tyre, më tutje ndikon në përzg-
jedhjen e profesionit. Kjo është pasojë e 
portretizimeve të stereotipizuar gjinore në 
tekste shkollore (Shih shtojcën 3).

b) Portretizimi i roleve sipas gjinisë

Edhe ky tregues nuk i favorizon gratë. 
Përkundrazi gratë janë të portretizuara 
vetëm në 34% të rasteve. Në raste tjera, 
gratë nuk portretizohen fare. Atëherë kur 
janë subjekt i portretizimit  ato janë pasive 
(nuk ndërmarrin asnjë aksion), rregullisht  
qanë, martohet, turpërohet, gatuan etj. 
Në disa raste gratë janë të portretizuara 
negativisht si për shembull në vjershën 
“Baladë nizamësh”, në të cilën vajza por-
tretizohet si tradhtare dhe e pa besë (“Pa-
shë vajzën e pabesë me një djalë”).

Përkundrazi, portretizimi i burrave 
është më i favorshëm edhe në sasi edhe 
në cilësi. Burrat janë të portretizuar në 
66% të rasteve dhe në shumicën e tyre ata 
duken si subjekte aktive,  të cilët kontrol-
lojnë, ndërtojnë, hulumtojnë, mësojnë etj. 
Në shumë pak raste janë të portretizuar 
si subjekte pasive apo negative. Për sum-
bull në tregimin “Zbulimi i një fshehtësie 
shekullore” piratët janë subjekte negative, 
mirëpo edhe në këtë rast “piratët rrëmbe-
nin djem...se donin t’i rrisnin për piratë tri-
ma”, ja edhe në këso rastesh del atributi 
pozitiv. Ndërsa Lulja, (personazhi vajzë në 
tregim) portretizohet e painformuar dhe e 
paditur (“Piratë! Po ç’ishin piratët?”)  

c) Karakteristikat e përdorura për 
personazhet burra dhe gra në përshkrim

Ky tregues po ashtu tregon një hendek 
mjaft të madh në numrin dhe llojin e kar-
akteristikave të përdorura për përshkrim-
in e personazheve burra dhe gra. Përder-
isa burra janë përshkruar 74% të rasteve, 
gratë janë të përfaqësuara në përshkrime 
të karakteristikave vetëm në 29%. Burrat 
në të shumtën e rasteve janë përshkruar 
si hero, besnik, guximtar, trim, punëtor 
zemërbardhë. Gratë janë të përshkruara 
me karakteristikat si: e bukur, e lumtur, e 
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mirë, zemërbardhë, e ëmbël, etj. Pra me 
tiparet, të cilat e përforcojnë edhe më 
shumë stereotipin se gratë duhet të jenë 
të mira dhe pozitive.

Në tekst vërehen edhe karakteristika 
negative në përshkrimin e burrave dhe 
grave. Ato për burra janë: tradhtar, i pa 
besë, indiferent dhe inatosur, ndërsa për 

gra janë përdorur: e shëmtuar, jo shumë 
plak, e pa besë dhe tradhtare. Edhe në 
këtë rast fokusi tek gratë në të shumtën 
e rasteve është në tipare të dukjes fizike, e 
më rrallë në karakterin dhe personalitetin 
e gruas (shembujt e gjejmë në vjershën 
“Arbneshës Zarë” ose “Tanushën vetë e 
kam pa”).
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5. Qasje ndërsistemore

Në tekstin shkollor kemi ndërthurjen 
në mes të gjinisë dhe përkatësisë etnike 
për arsye se disa karakteristika të gruas 
paraqiten si karakteristika të lidhura me 
etninë, në këtë rast, shqiptare. Këto karak-
teristika janë jo reale dhe të paarritshme 
në përditshmërinë po edhe negative sa i 
përket barazisë gjinore. Këtu do të veço-
jmë tekstin “Nëna zemërfortë” ku përsh-
kruhet nëna e cila të dy djemtë e vdekur 
i ka fshehur në dhomë prej burrit dhe 
prej mysafirëve “mos t’u prishet muha-
beti” dhe kjo sjellje është portretizuar si 
e pëlqyeshme. Autori i tekstit në pjesën e 
bisedës rreth tekstit nuk e reflekton këtë 
sjellje si të pamundshme në realitet, por ia 
lë nxënësit të gjykojë për sjelljen duke py-
etur “ Si e çmoni qëndrimin e nënës”- me 
se  mundëson interpretime të ndryshme.

3.3. Udhëzues për nxënës lidhur me lëndën 
e arsimit qytetar për klasën VIII

Përbëhet nga 6 tema dhe 59 njësi mësi-
more (ushtrime, aktivitete në orë, pyetje e 
përgjigje etj). Udhëzuesi është botuar në 
vitin 2019, ndërsa është i përgatitur nga 
grupi punues i përbërë nga përfaqësuesit 
e Byrosë për zhvillimin e arsimit, në Qen-
drën maqedonase për edukim qytetar, 
Forumi rinor arsimor, si dhe nga për-
faqësues të tjerë.

1. Personeli i përfshirë në hartimin e 
udhëzuesit

Nga gjithsej 32 individë të kyçur në 
hartimin e udhëzuesit, 14 janë burra dhe 
18  gra, kështu që mund të themi se pro-
porcioni është relativisht i barabartë. Kur 
analizohet se në ç‘pozitë individët kanë 
punuar,  gratë dalin  autore të librit si dhe 
anëtare të redaksisë profesionale, mirëpo 
ato nuk janë të kyçur në pjesën e përk-
thimit dhe dizajnit.
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2. Udhëzuesi përdor gjuhë të ndjeshme 
gjinore në të shumtën e rasteve. 

Në disa raste profesionet përdoren 
në formë femërore dhe mashkullore: ar-
simtari dhe arsimtarja, inxhinier dhe inx-
hinierja  (shembuj në faqen e 75), mirëpo 
në të shumën e rasteve profesionet janë në 
gjini mashkullore si për shembull drejtori, 
kryetari i komunës, avokati apo filozofi.

3. Përfaqësim i barabartë i grave dhe 
burrave

a) Numri i personazheve (karaktereve) 
kryesore dhe atyre mbështetës

Ky tregues është relativisht i balancuar 
dhe në përgjithësi mund të themi se ud-
hëzuesi nuk përdor shumë personazhe 
sepse temat e shtjelluara nuk referohen 
në ndonjë personazh konkret. Ato janë të 
përgjithësuara dhe pa personazhe/karak-
tere. Përfaqësimi i personazheve është i 
pranishëm në shembuj dhe detyra.

Sa i përket personazheve kryesore më 
shumë janë të përfaqësuara personazhe 
të burrave 65% krahasuar me atë të grave. 

Ndërsa personazhet mbështetës janë 
të përfaqësuar në një numër shumë të 
vogël. Vetëm  në një rast për grua dhe dy 
për burra. 

b) Numri i paraqitjeve të personazheve të 
grave në tekst

Gratë janë të paraqitura 50% më pak 
se numri i personazheve burra, mirëpo 
mënyra si si janë të paraqitura gratë, 
është korrekte sepse i sfidon stereotipat 
ekzistues për gratë. Shumë shembuj të 
tillë janë në udhëzues. Këtu po e veçojmë 
shembullin e Besës e cila është njohëse e 
teknologjisë kompjuterike, flet dy gjuhë,  
është nënë e dy fëmijëve, 50 vjeçare dhe 
vozitëse. Me shembullin e Besës sfido-
hen stereotipat për gra profesionaliste në 
shkenca ekzakte, vozitëse si dhe stereoti-
pa për moshë.  

c) Paraqitja e personazheve gra në 
ilustrime

Ilustrimet janë neutrale dhe të balanc-
uara deri diku. Në tërë përmbajtjen e ud-
hëzuesit paraqiten gjithsej 10 ilustrime të 
ndryshme, të cilat përsëriten. Ilustrimet 
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më të shpeshta janë: portreti grafik i va-
jzës, i djalit, i çiftit djalë dhe vajzë, si dhe i 
grupit (burrë, grua dhe djalë).  

Në udhëzues janë përdorur 30 herë il-
ustrimet e çiftit djalë dhe vajzë, ndërsa 27 
herë e 27.  Ilustrimi i vajzës është përdorur 
vetëm 9 herë. 

4. Mënyrat e prezantimit   

a) Përfaqësimi i personazheve burra dhe 
gra sipas profesionit

Përfaqësimi i profesioneve nuk është 
dhënë  në masë të madhe. Në udhëzues 
përmenden 26 herë profesionet e ndrys-
hme prej të cilëve 22 janë për burra (në 
formë mashkullore), ndërsa 4 për gra (në 
formë femërore). Pra vërehet një hendek 
në mes të gjinive. Nga ana pozitive profe-
sionet me të cilat referohen gratë janë in-
xhiniere, arsimtare, shkencëtare dhe fut-
bolliste. Profesionet për burrat janë drejtor, 
avokat, piktor, patinazhist etj. Është pozi-
tive se profesionet për të dy gjinitë kon-

tribuojnë në tejkalimin e stereotipit gjinor 
lidhur me profesionet të “pranueshme” 
për burra dhe gra. Zhvillimi konjitiv i fëm-
ijës, mund të dëmtohet dukshëm si rezul-
tat i paragjykimeve gjinore në tekste, duke 
mos zgjedhur p.sh. degë të ndryshme stu-
dimi me që mendojnë se janë për gra ose 
për burra, sepse  nisen nga  ideja e gabuar, 
të cilën e mbajnë prej teksteve shkollore.

b) Portretizimi i roleve sipas gjinisë

Në 17 raste janë portretizuar burra, 
ndërsa në 5 raste gra nga gjithsej 22 raste. 
Burrat portretizohen në formë aktive në 
të shumën e rasteve ata kërkojnë zgjidh-
je të problemeve, luftojnë padrejtësitë etj. 
Gratë, edhe pse paraqiten në numër më 
të vogël, janë aktive, komunikuese të zh-
dërvjellëta dhe kanë qasje proaktive ndaj 
sfidave me të cilat përballohen. E veçojmë 
shembullin e Azrës (faqe 39, njësia mësi-
more “Roli i qytetarit në shoqëri”), e cila 
cakton takim me këshillin shtëpiak për të 
gjetur zgjidhje të  rrugës ndihmëse për 
njerëzit me nevoja të posaçme.     
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c) Karakteristikat e përdorura për 
personazhet burra dhe gra në përshkrim  

Sa i përket karakteristikave edhe ato 
përdoren më rrallë sepse udhëzuesi ka 
pak personazhe. Për burrat është për-
dorur tipari i të qenit  solidar (e ndihmon 
motrën), ndërsa  gratë/vajzat janë përsh-
kruar si ambicioze dhe proaktive.  

5. Qasje ndërsistemore

Udhëzuesi i lidhë ngushtë konceptet 
e shoqërisë qytetare me barazinë gjinore 
dhe me  mundësi dhe të drejtat e barabar-

ta të grave. Këto koncepte janë shpërnda 
kryesisht në të gjitha temat e shtjelluara 
por ka edhe tema të dedikuara enkas për 
barazi gjinore siç janë: tema e identitet-
it gjinor, ajo për të drejtat  e njeriut dhe e 
drejta për mosdiskriminim etj.

Si temë e posaçme e shtjelluar është 
ajo në të cilën flitet në mënyrë direkte për  
dukurinë e stereotipit dhe e diskriminimit. 
Në këtë mënyrë udhëzuesi edhe në formë 
të drejtpërdrejtë kontribuon në shtjellim-
in dhe kuptimin e drejtë të konceptit të 
barazisë dhe mundësive të barabarta.
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Prezantimi i koncepteve gjinore në 
tekste shkollore ndikon në krijimin e per-
ceptimeve dhe qëndrimeve të fëmijëve 
mbi gjininë dhe rolet gjinore, të cilat do 
t’i mbartin gjatë gjithë jetës, dhe nëse 
ato nuk sqarohen në frymën e parimeve 
të barabarësisë, atëherë humbim një nga 
mundësitë për të krijuar modele dhe role 
sociale që i mundësojnë individëve, va-
jzave dhe djemve në harmoni me vetveten 
dhe të mos përfundojnë në role të stereo-
tipizuara gjinore. Për këtë arsye rekoman-
dimet e mëposhtme janë të fokusuara 
në përshpejtimin e ndryshimeve të pro-
grameve mësimore si dhe në revidimin e 
duhur të teksteve shkollore.

Këto ndryshime  masash janë afatsh-
kurta dhe afatmesme. Rekomandimet 
afatgjata i përkasin ndërtimit të kapac-
iteteve njerëzore, të cilat do të vazhdojnë 
t’i zbatojnë parimet e barabarësisë gjinore 
në procesin e arsimit në kontinuitet.  

Rekomandimet specifike janë si vijonjë 
më poshtë.

4.1. Ministria e arsimit dhe shkencës
1. Të zbatohen obligimet që rrjedhin nga 

Strategjia për arsim për vitin 2018-2025 
dhe plani aksionar, si dhe nga analiza 
e planeve dhe e teksteve shkollore. Në 
bazë të kësaj analize të ndërmerret 
ndryshimi i planeve mësimore në 
mënyrë që të jenë në përputhje me 
parimet e barazisë gjinore. Po ashtu 
të zbatohet edhe revidimi i teksteve 
mësimore në përputhje me kërkesat 

e Konceptit për përgatitjen e teksteve 
shkollore dhe metodologjisë për 
vlerësimin e tyre.

2. Të zbatohen aktivitet e parapara në 
Planin strategjik të Ministrisë për 
arsim dhe shkencë 2020-2022, kyçur 
edhe analizën e lartpërmendur në 
kuadër të nën-programit 2.1.2, për mos 
diskriminim, respektim të dallimeve 
dhe arsim inkluziv. 

3. Të sigurohen resurse të duhura 
njerëzore dhe financiare për zbatimin 
e analizës gjinore të programeve dhe 
teksteve shkollore. Plani strategjik 
nuk e ka të përcaktuar shumën e 
duhur për këtë analizë, prandaj mund 
të ndodhë  që kjo analizë të mos 
zbatohet për shkak të prioriteteve tjera 
urgjente për të cilat drejtohen resurset 
financiare (nëse ato nuk janë rezervuar 
paraprakisht).

4. Konform principeve të qeverisjes 
transparente, Ministria për arsim 
dhe shkencë  t’i informojë publikun 
dhe palët e interesuara lidhur me 
përparimin e arritur në zbatimin e 
analizës në fjalë. Veb faqja e Ministrisë 
nuk ka informatë se deri ku është 
arritur me zbatimin e analizës gjinore 
të programeve dhe teksteve mësimore.

4.2. Byroja për zhvillimin e arsimit
1. Për të gjitha programet mësimore 

të reja duhet të parashihet plotësimi 
i principeve të barazisë gjinore 
dhe mundësive të barabarta. Këto 
principe duhet të zbatohen në formë 

4. REKOMANDIMET  
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horizontale, pra në të gjitha programet 
mësimore të arsimit parashkollor, fillor 
dhe të mesëm.

2. Byroja duhet të sigurojë zhvillim 
të kapaciteteve profesionale të të 
punësuarve në Byro për vetëdijesimin 
gjinor të tyre dhe për zbatimin e 
mirëfilltë të parimeve për barazi gjinore 
në programet mësimore. Trajnimet e 
rregullta vjetore duhet të parashihen 
për të gjithë të punësuarit në temën e 
barazisë gjinore dhe procesin e arsimit.

3. Personeli i Byrosë duhet të planifikojë 
kohën gjatë të cilës  duhet ta zbatojë 
analizën e programeve mësimore dhe 
të teksteve shkollore për vitin 2020 dhe 
2021në koordinim me institucionet 
tjera të kyçura. Gjetjet e Analizës 
duhet të zbatohen me ndërrimin e 
programeve mësimore dhe për këtë 
byroja duhet të planifikojë resurse 
njerëzore dhe financiare.

4. Ndryshimet eventuale të 
programeve duhet të komunikohen 
me mësimdhënësit përkatës 
prandaj personeli i Byrosë duhet 
të planifikojë  takime dhe trajnime 
me mësimdhënësit lidhur me 
ndryshimet e programit mësimor 
nga aspekti gjinor.                     

4.3. Shërbimi pedagogjik
1. Të marrë  pjesë aktive në zbatimin 

e analizës gjinore të programeve 
mësimore dhe teksteve shkollore. 
Nëse analiza rekomandon ndryshimin 
e teksteve shkollore, atëherë shërbimi 
pedagogjik duhet të shpallë konkurs 
për shtëpitë botuese /autorë dhe 
autore si dhe të formojë komisionin 
recensues. Konkursi për tekstin e 
ri shkollor duhet qartë ta kërkojë 
plotësimin e kritereve gjinore sipas 
kërkesës  së Konceptit për përgatitjen e 
teksteve shkollore dhe  metodologjisë 
për vlerësimin e teksteve.

2. Personeli i Shërbimit pedagogjik 
duhet të trajnohet në bazë vjetore 
për barazinë gjinore dhe mundësi të 
barabarta në fushën e arsimit dhe në 
përpilimin e teksteve shkollore. Këto 
trajnime duhet të janë të specializuara 
për lëndët për të cilat do të përpilohet 
teksti i ri shkollor në bazë të programit 
vjetor të punës të Shërbimit 
pedagogjik.

3. Anëtarët e komisionit recensues po 
ashtu duhet të trajnohen për barazi 
gjinore. Vetëm në këtë mënyrë 
të gjithë anëtarë do të mund të i 
zbatojnë kriteriumet e metodologjisë 
për vlerësimin e teksteve në propozim 
tekstet shkollore të cilët ata i vlerësojnë.

4.4. Mësimdhënësit
1. Në suaza to zhvillimit profesional 

dhe planit për zhvillim të shkollës 
të parashihet trajnim në temën e 
barazisë gjinore , të drejtat e grave 
dhe mundësive të barabarta. Trajnimi 
duhet të jetë i specializuar për ciklin e 
ulët dhe për ciklin e lartë të arsimit fillor 
dhe i njëjti duhet të organizohet në 
bazë vjetore. Në këtë mënyrë deficitet 
e tanishme në tekstet shkollore mund 
të mënjanohen nga mësimdhënësit 
deri në momentin kur këto tekste do të 
ndryshohen me tekstet e përmirësuara 
nga aspekti gjinor.

4.5. Fakultetet pedagogjike dhe të 
mësimdhënies

1. Mësimdhënësit dhe mësimdhënëset 
e ardhshëm duhet të jenë të edukuar  
për barazinë gjinore dhe të drejtat 
e grave gjatë studimeve të larta 
dhe përgatitjes së tyre profesionale. 
Programet mësimore të fakulteteve 
pedagogjike duhet të inkorporojnë 
tema për barazinë gjinore në 
përmbajtjet mësimore. Temat mund 



29

të shtjellohen si tërësi të veçanta 
apo mund të jenë të inkorporuara në 
lëndët ekzistuese.    

4.6. Shtëpitë botuese të teksteve shkollore
1. Kur shkruhet/botohet apo redaktohet 

një tekst duhet pasur parasysh se 
gjysma e popullsisë janë gra dhe vajza. 
Për të prezantuar gratë dhe burrat në 
mënyrë të balancuar në tekste duhet 
të merren parasysh këto fakte:

2. Punët në të cilat gratë edhe vajzat 
tradicionalisht janë më shumë të 
përfshira nuk mund të nënvlerësohen 
apo të mbeten të padukshme, por 
e rëndësishme është që këto  të 
kontribuojnë në mbarëvajtjen e 
familjes, e  të mos kufizohen vetëm 
në sferën private edhe familjare. Po 
kështu, edhe burrat dhe djemtë t’i 
marrin rolet e tyre brenda familjes, 
jo vetëm si siguruesit kryesorë të të 
ardhurave, por edhe si anëtarë aktiv 
në familje. 

3. Gratë edhe vajzat, po aq sa kontribuojnë 
në familje,  realisht (duhet të jenë 
prezentë edhe në tekste) të paraqiten 
edhe në sferën publike në pozicione 
dhe role të cilat dëshmojnë për aftësitë 
e tyre.

4. Individët, qofshin gra apo burra, në 
radhë të parë, duhen konsideruar si 

qenie njerëzore me të gjitha cilësitë 
e tyre, jo  si qenie femërore apo 
mashkullore, duke u mbathur me 
stereotipa tradicionalë. Ashtu siç 
mund të paraqitet një grua, që fiton në 
zgjedhjet parlamentare apo vendore, 
e cila në të njëjtën kohë ofron edhe 
dashuri për fëmijët, po kështu mund 
të paraqitet një burrë që tregon forcën 
edhe aftësitë e tij duke punuar jashtë 
shtëpisë, por edhe brenda saj. 

5. Për ta bërë tekstin sa më real duhet të 
zënë vend edhe vështirësitë apo sfidat 
me të cilat përballen gratë edhe burrat, 
duke u përpjekur të hyjnë më shumë 
në sferën publike dhe private. Në 
tekste duhet gjetur mënyra që gratë 
të mund të vlerësohen për iniciativën, 
vetëkontrollin dhe vendosmërinë, 
ndërsa burrat të  vlerësohen  
për ndjeshmërinë, shprehjen e 
emocioneve ndaj gjinisë femërore.

6. Duhet bërë një përpjekje që të thyhet 
ndarja gjinore sipas profesioneve, 
duke i konsideruar disa prej 
profesioneve si “femërore” e të tjerat 
si “mashkullore”. Gratë, ashtu si burrat, 
mund të paraqiten në profesione, si: 
ekonomiste, juriste, inxhiniere, pilote, 
gazetare, operatore kompjuterësh, 
mjeke, deri edhe astronaute; ndërsa 
burrat, ashtu si dhe gratë, mund të 
jenë infermierë, mësues në shkollën 
fillore, sekretarë, daktilografistë etj.
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GJINIA6: Fjala gjini i referohet atrib-
uteve shoqërore që lidhen me të qenit 
femër ose mashkull, marrëdhënieve midis 
burrave dhe grave, marrëdhënieve midis 
djemve dhe vajzave, si dhe marrëdhënieve 
mes grave dhe marrëdhënieve mes bur-
rave. Këto marrëdhënie dhe mundësi kri-
johen nga shoqëria dhe mësohen përmes 
proceseve të socializmit. Gjinia është një 
identitet që mësohet, ndryshon në kohë 
dhe ndryshon përgjatë kulturave. Gjinia 
nuk i referohet thjesht një burri a një gru-
aje, por më tepër lidhjes mes tyre. Gjinia 
nuk përshkruan karakteristikat biologjike 
dhe seksuale që identifikojnë burrat dhe 
gratë, por shërben për të përcaktuar ro-
let sociale të qëndrimeve dhe vlerave që 
komuniteti social i paraqet ata si të përsh-
tatshme për njërin apo tjetrin seks. 

SEKSI: Seksi përshkruan ndryshimet bi-
ologjike midis burrave dhe grave, të cilat 
janë universale dhe përcaktohen në lindje.

IDENTITETI GJINOR: I referohet përku-
fizimit si një konceptim personal dhe sho-
qëror i subjektit dhe I kategorisë mbi veten 
në marrëdhëniet midis seksit dhe gjinisë. 

SEKSUALITETI: Është një model i qën-
drueshëm i tërheqjes romantike ose sek-
suale (ose një kombinim i këtyre dyve) 
për personat e gjinisë ose seksit të njëjtë, 
ose më shumë se një gjinie. Këto tërheq-
je përgjithësisht përfshihen nën emrat 

6 Adaptuar nga “Parandalimi i stereotipeve gjinorëd-
he promovimi i barazisë gjinore nëtekstet dhe 
materialet shkollore-Udhëzues metodologjik” 
https://abgj.rks-gov.net/assets/cms/uploads/files/
ALB-Manual%20SteriotipetGjinore-ALB(1).pdf

e heteroseksualitetit, homoseksualitetit, 
biseksualitetit.

HETEROSEKSUALI: Një person i cili ka 
tërheqje fizike dhe emocionale vetëm nga 
persona të një seksi tjetër. 

HOMOSEKSUALI: Një person që ka 
tërheqje fizike dhe emocionale nga per-
soni i të njëjtit seks. 

LEZBIKE: Një femër që ka tërheqje 
fizike dhe emocionale për një grua tjetër. 

GAY: Një mashkull që ka tërheqje fizike 
dhe emocionale për një burrë tjetër. 

I DYGJINISHËM: Një person i cili tërhiqet 
fizikisht nga të dyja gjinitë. 

TRANSGJINOR: Një person gjinia ose 
identiteti i të cilit nuk përputhet me sek-
sin e lindur. 

INTERSEKSUAL: Është një term i përg-
jithshëm i përdorur për të emërtuar 
shumëllojshmërinë e kushteve në të cilat 
një person lind me një anatomi riprod-
huese ose seksuale që nuk duket e përsh-
tatshme për përkufizimet tipike të fem-
rave dhe meshkujve.

ROLET GJINORE: Komunitetet dhe sho-
qëritë krijojnë norma shoqërore të sjelljes, 
vlerave dhe qëndrimeve që mendojnë se 
janë të përshtatshme për gratë dhe bur-
rat, si dhe për marrëdhëniet midis tyre. 
Këto role përcaktohen sipas kritereve so-
ciale, jo biologjike. Rolet gjinore ndahen 
sipas seksit; ata janë një klasifikim social 
dhe jo biologjik. Për shembull, nëse ku-
jdesi për fëmijët klasifikohet si rol i gruas, 

SHTOJCA 1 - KONCEPTET KRYESORE GJINORE
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atëherë ky është një rol shoqëror, jo një 
rol i përcaktuar në bazë të seksit biolog-
jik, sepse edhe burrat edhe gratë mund ta 
bëjnë këtë. 

STEREOTIPI GJINOR: Është një portre-
tizim konstant në media dhe publikim i 
roleve sociale të grave dhe burrave të për-
caktuara sipas ndarjes tradicionale të roleve 
dhe detyrave në një shoqëri specifike. Këto 
role gjinore ndajnë detyrat dhe përpjek-
jet duke forcuar më tej ndarjen gjinore të 
punës dhe duke i portretizuar ato si ndarje 
“normale” dhe “natyrore” të detyrave. 

VERBËRIA GJINORE: Kjo shprehje për-
shkruan aktivitetet ose shërbimet që ofro-
hen pa marrë parasysh gjininë e pjesëmar-
rësve. Prandaj, verbëria gjinore në një kon-
tekst negativ nënkupton ndër të tjera se 
një person, të cilin politikat ose institucio-
net nuk e marrin në konsideratë, duke e 
injorusr çështjet gjinore dhe barazinë si 
një përcaktues themelor gjatë hartimit të 
politikave, programeve dhe projekteve të 
ndryshme. 

NDARJA E PUNËS SIPAS GJINISË: Kjo 
nënkupton shembuj shoqërorë (modele) 
ku një sërë rolesh gjinore janë caktuar 
për gratë dhe një sërë tjerash për burrat. 
Ndarja e pabarabartë e punës gjithash-
tu i referohet shpërblimit të pabarabartë 
për punë. Diskriminimi ndaj grave në këtë 
kuptim në disa vende nënkupton që gratë 
mbajnë ngarkesën e punës së papaguar 
dhe burrat marrin pjesën më të madhe të 
të ardhurave dhe shpërblimeve si rezultat 
i punës së tyre. Në disa shoqëri, kjo shp-
jegohet me shembuj klasik të ndarjes së 
punës në baza gjinore, ku gratë në shu-
micën e rasteve bëjnë punë shtëpiake të 
papaguar, si dhe punë të papaguar në 
bujqësi, hortikulturë dhe blegtori, ndër-
sa  burrat në shumicën e rasteve përfito-
jnë dhe kontrollojnë fitimin financiar nga 
shitja e këtyre produkteve.

BARAZIA GJINORE: Nënkupton   bara-
zi të të drejtave të  grave dhe të burrave, 
kushte të barabarta në realizimin e të 

drejtave të tyre të plota njerëzore,  përfit-
im  në zhvillim ekonomik, social, kulturor 
dhe politik. Prandaj, barazia gjinore është 
vlerësimi i barabartë i ngjashmërive dhe i 
dallimeve midis burrave dhe grave,  si dhe 
i roleve që ata i luajnë. Ajo bazohet në të 
qenët e grave dhe burrave - partnerë të 
plotë në shtëpi, në komunitet si  dhe në 
shoqërinë e tyre në tërësi. 

EKUITETI GJINOR: Nënkupton proces-
in e të qenit të drejtë ndaj burrave dhe 
grave. Për të siguruar drejtësi, prandaj du-
het të krijohen masa për të kompensuar 
mangësitë historike dhe sociale, të cilat 
i pengojnë gratë dhe burrat të veprojnë 
në një fushë të barabartë të lojës. Ekuiteti 
është mjet, ndërsa barazia është rezultat. 

DISKRIMINIMI GJINOR:  Nënkupton  
trajtimin e ndryshëm të individëve bazuar 
mbi gjininë e tyre. Diskriminimi gjinor, nji-
het edhe si diskriminim në bazë të seksit, 
që ndodh edhe në rastet kur një personi i 
mohohet e drejta për punë dhe avancim 
ose i privohen mundësitë për përfitime të 
tjera ,vetëm për shkak  përkitjes  së seksit 
tjetër. Ky lloj diskriminimi mund të ndiko-
jë në mënyrë të njëjtë  si në burra ashtu 
edhe në gra.

NDËRGJEGJËSIMI GJINOR: Nënkup-
ton aftësinë për të njohur dhe identifikuar 
problemet që dalin si rezultat i pabarazisë 
dhe i diskriminimit, edhe atëherë kur ato 
janë të fshehura, diku nën sipërfaqe, duke 
nënkuptuar se problemi në shikim të parë 
nuk është i dukshëm. Me fjalë të tjera, 
ndërgjegjësimi gjinor nënkupton një nivel 
më të lartë dhe më të sofistikuar të ndërg-
jegjësimit gjinor. 

MUNDËSITË E BARABARTA: Nënkup-
tojnë  mundësi  dhe qasje të barabartat të 
çdo  personi, në realitet pasje të  mundë-
sive të barabarta për të kuptuar  mung-
esën e diskriminit të strukturuar që pen-
gon grupin individual ose social  për të 
qenë  i barabartë në shoqëri. Mundësitë e 
barabarta për gratë nënkuptojnë çrrënjos-
jen e çdo forme të diskriminimit gjinor. 
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ANALIZË GJINORE quhet  metoda sis-
tematike që përdoret në planifikimin e 
politikave për të siguruar  çështjet gjinore 
të jenë pjesë e këtij planifikimi. Qëllimi i 
analizave gjinore është më i gjerë se kon-
cepti i mundësive të barabarta, i cili synon 
të rrisë numrin e grave pjesëmarrëse në 
zonat ku ato janë më pak të përfaqësuara. 

Analizat gjinore synojnë të fokusohen në 
mënyrat në të cilat duhet të hartohen poli-
tikat e integrimit gjinor. Analizat gjinore 
janë vendimtare për hartimin efektiv të 
treguesve gjinorë. Analizat gjinore ndi-
hmojnë në strukturimin e politikave kyçe 
lidhur me rolin e burrave dhe të grave, si 
dhe marrëdhëniet midis tyre.
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Shmangia e fjalëve7 Fjalët që duhet përdorur si zëvendësim

Fëmijët Djemtë dhe vajzat

Njeri Grua dhe burrë

Student/nxënës Nxënës në versionin femërorë dhe mashkullorë

Etërit Gjyshërit dhe gjyshet

Bashkëshort Bashkëshort dhe bashkëshorte

Zotërinj Zonja dhe zotërinj

Perëndi

Vetëm mashkull, por perëndia (gjinia femërore, trajta e 
shquar) perëndeshë mund të përdoret në kontekst të 
caktuar

Njerëzim Burra dhe gra

Njerëz Burra dhe gra

Të drejtat e njeriut Të drejtat e burrave dhe grave

Qenie njerëzore Gjinia mund të specifikohet në shembuj të caktuar 

Raca njerëzore Gjinia mund të specifikohet në shembuj të caktuar 

Fuqia njerëzore Të dy termet gjinore mund të përdoren 

Madhor Të dy termet gjinore mund të përdoren 

Moshë madhore Grua dhe burrë/mashkull dhe femër

Fuqia punëtore Të dy termat femërore dhe mashkullore

Fëmijë Të dy termat femërore dhe mashkullore

Krijues Të dy termat femërore dhe mashkullore

Vendimmarrës Të dy termat femërore dhe mashkullore

7 Hussain, N.&Mattu, A.(2003) Gender Bias and Stereotypes in School Texts. The Subtle Subversion— 
The State of Curricula and Textbooks in Pakistan. Marrënga www.sdpi.org.

SHTOJCA 2 - TERMAT MASHKULLOR TË CILAT 
DUHET TË SHMANGEN PËR 
PËRSHKRIME TË PËRGJITHSHME
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Veprues Të dy termat femërore dhe mashkullore

Udhëheqës Të dy termat femërore dhe mashkullore

Arritja njerëzore Të dy termat ose njeriu

Qenie njerëzore primitive Të dy termat mund të përdoren varësisht nga konteksti

Shok
Të dy termat ekzistojnë, mund të përdoren varësisht 
nga konteksti
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Shmangni përdorimin e një gjinie Në vend të tyre përdorni

Mjekët 
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Infermier
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Udhëheqës Udhëheqëse grua dhe udhëheqës burrë

Asistent administrativ
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Industrialist
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Bankier
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Elektricist
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Afarist Afarist dhe afariste

Kryesues Kryesues dhe kryesuese

Policë Policë dhe police

Stjuardesë
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Inxhinier
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Kirurg
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Arkitekt
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

SHTOJCA 3 - LISTA E TERMAVE TË NJËANSHËM  
TË PROFESIONEVE
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Shitës
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Hulumtues Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe mashkullor

Menaxher
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Mësimdhënëse
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Kryefamiljar Përcaktojeni grua dhe/ose burrë

Arkëtar Jo vetëm gjinia femërore (përdorni të dyja)

Model
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Bibliotekar
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Prezantues në radio ose 
television

Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Sekretar
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Daktilografist
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Kamerier
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Furrtar
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 

mashkullor

Kasap
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 

mashkullor

Rrobaqepës
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 

mashkullor

Kuzhinier
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Shofer treni, autobusi, kamioni
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Mbikëqyrës
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor
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Menaxher i fermës
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Nxënës
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Student
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Mësues
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Autor
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Poet
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Artist
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor

Punonjës i pakualifikuar 
Të dy termat në gjuhën shqipe, femëror dhe 
mashkullor
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