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ВОВЕД

Институтот за човекови права (HRD) 
го спроведува проектот „Намалување 
на родовите стереотипи во образова-
нието“. Проектот е финансиран со Нор-
диска помош за Северна Македонија. 
Во рамки на проектот беше спрове-
дена и анализава, чија цел е да се раз-
гледаат содржините на учебниците на 
албански јазик за осмо и деветто одде-
ление, како и брошурата за предметот 
‘граѓанско образование’ за осмо одде-
ление, за да се утврди присуството на 
родовите стереотипи.

Родовата еднаквост, како социјален 
концепт, за прв пат беше третирана во 
1995 година, на Четвртата конферен-
ција на Обединетите нации, за жени, 
во Пекинг. Оттогаш, вклучувањето на 
родовите аспекти во главните полити-
ки стана дел од јавната политика. Не-
достатокот на родова еднаквост е теш-
ко да се објасни. Иако недостатокот во 
јавната сфера е очигледен, сепак, неед-
наквоста е длабоко вкоренета во при-
ватниот и интимниот живот. Родовата 
еднаквост резултира со различни фор-
ми на репресија (угнетување) на едни-
от пол над другиот. Овие форми се вид-
ливи во секојдневниот живот. Родовата 
нееднаквост е присутна, но не многу 
евидентна во стратешките документи, 
законодавството, јавните услуги и по-
литики, како и во други аспекти на со-
цијалниот и економскиот живот. Затоа, 
родовата нееднаквост мора да се пре-
познае и да се сузбива, со подигање на 
свеста на сите членови во заедницата 
за нејзиното присуство.

Најефективниот начин за борба про-
тив родовата нееднаквост е преку обра-
зовниот систем и содржината на учеб-
ниците. Кај експертите за образование, 
во врска со важноста на учебниците, 
постојат многу спротивставени дебати 
и ставови. Секој признава дека нивната 
улога е клучна за пренесување на зна-
ењето, но постојат разлики во моделите 
на однесување, нормите и социјалните 
вредности. Учебниците даваат пристап 
до различни типови информации. Тие 
не само што ја развиваат писменоста, 
туку и ги поттикнуваат учениците да раз-
виваат критичко размислување, неза-
висност и креативност. Со други зборо-
ви, учебниците, покрај тоа што се обра-
зовни алатки, исто така, се инструмент 
за промовирање на социјалните про-
мени, што ќе резултира со рамноправ-
ност помеѓу припадниците на женскиот 
и машкиот пол. Заради тоа, неопходно е 
да се следи содржината на учебниците, 
со цел, во знаењето што се пренесува 
преку нив да нема присуство на родови 
стереотипи кои ги попречуваат вредно-
стите на родовата рамноправност.

Познавањето на мајчиниот јазик е 
темел на процесот на образованието 
затоа што на овој начин учениците учат 
како да комуницираат, како да аргу-
ментираат, за да станат активни граѓа-
ни на општеството. Затоа, содржината 
на учебникот по мајчин јазик е од по-
веќеслојно значење, вклучително и за 
родовата еднаквост. Содржината на 
учебникот, за предметот граѓанско об-
разование, исто така, ги учи учениците 
да се посветат на развојот на заедни-
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цата, да станат комплетни и способни 
припадници на современото и демо-
кратско општество. Демократијата на 
општеството пак, значи и родова демо-

кратија1, каде еднаквоста меѓу мажите 
и жените е присутна и во јавниот и во 
приватниот / интимниот живот. 

Добар учебник:

„Добар учебник треба да содржи квалитетни наставни материјали кои активно 
ги вклучуваат учениците во процесот на стекнување знаење, вештини и ставови, 
кои ќе им бидат потребни  да станат одговорни граѓани во своите заедници и во 
светот“. 

Дефиниција преземена од: Сеопфатна стратегија за учебници и наставни 
материјали, Париз, УНЕСКО, (2005)
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За да се утврди како родовата (не)ед-
наквост е претставена во содржината 
на учебниците, анализава треба да ги 
испита долунаведените индикатори:

• Степенот на промоција на концептот 
за родова еднаквост;

• Присуството и степенот на присуство 
на содржина што промовира родови 
стереотипи, кои се предуслов за родо-
ва дискриминација;

• Нивото на застапеност на жените и де-
војчињата, како и нивната видливост, 
во содржината на учебниците;

• Формите и начините за прикажување 
на девојчињата, жените, момчињата и 
мажите, како и нивните улоги и одне-
сувања во општеството.

• За да се постигнат истражувачките 
цели на анализата, темелите на методо-
логијата се поставени во согласност со 
принципите дадени во методолошки-
от водич на УНЕСКО „Унапредување на 
родовата еднаквост преку учебниците“2

1.1. Користени алатки и пристап
Анализата на учебниците се изведува 

врз основа на квалитативни и квантита-
тивни методи. Секогаш кога беше мож-
но и оправдано, користени се типични 
методи за проучување на човековото 
искуство, како што се сложени методи 
на анализа на наративот, анализа на со-
држината и семиотичка анализа. При 
подготовка на анализава, применет е т.н. 
пристап на „desk research“, или истражу-
вање засновано врз постојни квалита-

тивни податоци, кои се во форма на раз-
ни документи и публикации. Покрај тоа, 
за квантификација на горенаведените 
индикатори, авторка генерираше спец-
ифични квантитативни податоци од ана-
лизираната содржина. Овие статистички 
податоци имаат за цел да го поддржат 
заклучокот и квалитативното истражу-
вање на содржината, бидејќи, како што 
погоре споменавме, квантитативното 
истражување е примарно и врз него се 
темелат заклучоците од анализава.

1.2. Фази на подготовка за анализа
Прва фаза

Со цел да се направи што посеопфат-
на анализа, разгледани се публикаци-
ите на постојната литература на оваа 
тема, како и основните документи за 
родова еднаквост и за образовни поли-
тики. Истите беа анализирани преку:

• Запознавање со постојната литерату-
ра, што се однесува на целта на анали-
зата на учебниците, но и на поширо-
ката литература за родовите теми од 
областа на образованието;

• Собирање податоци од учебниците, 
предмет на анализава, за основно об-
разование во Република Северна Ма-
кедонија;

• Преглед на податоците за наставните 
програми на анализираните предмети.

Втора фаза

1. МЕТОДОЛОГИЈА
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По прибирањето на податоците, сле-
деше фазата на обработка на податоци-
те, според следниве критериуми:

1. Родова анализа на лицата вклучен 
во изготвување на учебникот, вклу-
чително и на авторите (учебници на 
албански јазик за осмо и деветто од-
деление);

2. Употреба или неупотреба на родово 
чувствителен јазик;

3. Еднаква или нееднаква застапеност 
на жените и мажите, вклучително 
и присуство или отсуство на личен 
приказ;

• Бројот на главните ликови во анали-
зираната содржина и нивниот соод-
нос (жени и мажи)

• Бројот на женски ликови во учебни-
ците, наспроти вкупниот број на ли-
кови; 

• Присуството на женските ликови во 
илустрациите, во однос на вкупниот 
број и содржината на илустрациите. 

4. Начини на презентација преку: уло-
ги, особини и однесувања кои ги 
опишуваат жените / девојчињата и 

мажите / момчињата во текстовите и 
илустрациите:

• Застапеност на машки и женски ли-
кови, по професија;

• Портретирање на улогите по пол 
(на пр.,како се опишани жените/ де-
војчињата и мажите/ момчињата, во 
вршење домашна работа и во игри и 
активности, надвор од домот, итн.);

• Карактеристики што се користат за 
машки и женски ликови во нивниот 
опис (силен, љубезен, паметен, инте-
лигентен, мрзлив, итн.);

5. Системски пристапи: откривање 
меѓузависност со други системи, 
како што се етничка припадност, 
класа, припадност на маргинализи-
раните групи итн.

Трета фаза

По обработката на податоците сле-
дува пишувањето на аналитичкиот из-
вештај. Извештајот ги содржи главните 
наоди (констатации) од анализата, вклу-
чувајќи упатства и препораки за реле-
вантните институции одговорни за де-
финирање на барањата, кои треба да 
бидат исполнети во содржината на ид-
ните учебници во кои и двата пола ќе ги 
презентираат како еднакви.

 

• Прибирање 
податоци и
документи од 
областа на
родовата еднаквост  

• Преглед на 
документите
од областа на
образованието  

• Анализа на 
содржината
на учебниците врз
основа на 5 
однапред
утврдени 
критериуми 

• Составување на
аналитичкиот 
извештај
со наодите од 
анализата  

• Утврдување на 
насоките
и препораките за
засегнатите 
институции  

Прва фаза Втора фаза Трета фаза

Шема 1 
Графичко претставување на фазите на подготовка за анализата
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2.1. Стратешки документи

Меѓународен контекст
Образованието е загарантирано 

човеково право со Универзалната де-
кларација за човекови права, од 1948 
година, врз која се темелат човековите 
права, како заеднички стандард на до-
стигнување за сите луѓе и народи, за 
секој поединец и секој орган на опште-
ството, со цел да се промовира почиту-
вањето на правата и слободите, преку 
прогресивни мерки.

Конвенција за елиминација на сите 
форми на дискриминација врз жените, 
донесена во 1979 година од страна на 
Генералното собрание на Обединети-
те нации, која вообичаено се третира 
како меѓународна повелба за правата 
на жените. Член 10 од Конвенцијата по-
викува на обезбедување еднакви пра-
ва на жените и мажите во областа на 
образованието, како и на сите нивоа и 
форми на образование, програми, на-
ставни планови, учебници, наставни 
методи и друго.

Целите за одржлив развој на Обеди-
нетите нации вклучуваат 17 цели што 
ги одразуваат глобалните предизвици 
што треба да се надминат до 2030 годи-
на. Меѓу нив, целите 2, 3 и 6 се однесува-
ат на образованието, и тоа: 

2. Сите деца, особено девојчињата, де-
цата во тешки околности и оние кои 
припаѓаат на етничките малцинства 

да имаат пристап до училиште и до 
2015 година да имаат завршено ква-
литетно задолжително основно об-
разование;

3. Наставата за сите млади и возрасни 
да се надополни со еднаков при-
стап до соодветни наставни програ-
ми и животни вештини;

6. Подобрување на сите аспекти на 
квалитетот на образованието и обе-
збедување извонредност за сите, 
така што познатите и мерливи ре-
зултати од наставата да ги постиг-
нат сите, особено во писменоста, 
основните математички знаења и 
другите основни животни вештини .

Државен контекст
Стратегијата за родова еднаквост 

2013-2020 е документ усвоен од Со-
бранието на Република Северна Ма-
кедонија и има за цел да ги спроведе 
принципите и обврските преземени со 
Конвенцијата на Обединетите нации 
за елиминација на сите форми на дис-
криминација врз жените. Исто така, тука 
спаѓаат и конвенциите на Советот на 
Европа и обврските за вклучување на 
родовите аспекти во главните полити-
ки кои произлегуваат од шесте приори-
тетни области, изразени во „Стратегија-
та за родова еднаквост 2020-2025“ на 
Европската комисија. Еден од деветте 
секторски приоритети на Стратегијата е 
родово сензитивното образование. 

Стратегијата за образование за 2018-
2025 година и Акцискиот план е доку-

2. НАОДИ (КОНСТАТАЦИИ)
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мент што ја отсликува реалната состој-
ба во полето на образованието и при-
оритетите за претстојниот период. Во 
контекст на основното образование, 
документот го истакнува проблемот 
во однос на содржината на наставната 
програма, како и непромовирањето на 
почитувањето на еднаквоста и различ-
носта од страна на наставниот кадар. 
Приоритет на Стратегијата за основно 
образование е подобрување на содр-
жината. Акцискиот план го конкрети-
зира предметниот приоритет со плани-
рање на спроведувањето на анализата 
на учебниците во однос на родовата ед-
наквост и други вредности (активност 
1.4.1), како и ревизија на учебниците со 
цел да се одрази родовата еднаквост 
(1,4) до 2020 година. За жал, Стратегија-
та не предвидува слични активности за 
средното или предучилишното образо-
вание, или друга активност за подобру-
вање на знаењето на наставниците за 
родова еднаквост. 

Стратегискиот план на Министер-
ството за образование и наука 2020-
2022 година, во рамките на под-програ-
мата 2.1.2 за недискриминација, почиту-
вање на разликите и инклузивно обра-
зование, предвидува спроведување на 
анализата на содржината на наставните 
планови и учебници од аспект на про-
моција на еднаквите можности за ма-
жите и жените во согласност со Регула-
тивата за начинот на спроведување на 
анализата на содржината на наставните 
планови и учебниците, во однос на про-
мовирање на еднакви можности за ма-
жите и жените. Анализата требаше да 
започне во март 2019 година, а да завр-
ши во март 2021 година.

Регулативата за начинот на спрове-
дување на анализата на содржината 
на наставните планови и учебници-
те, од аспект на промовирање на ед-
накви можности за мажите и жените, 
беше донесена во 2015 година, и во 
неа се опишува начинот на спрове-

дување на анализата на наставните 
програми и учебниците. На годишно 
ниво, Министерството за образование 
и наука, Бирото за развој на образова-
нието, Педагошката служба, Центарот 
за стручно образование и Министер-
ството за труд и социјална политика, 
изготвуваат годишен план и наставни 
планови, кои се предмет на анализата 
(Службен весник 125/2015).

Во учебната 2007/2008 година, беше 
воведен деветгодишен концепт за ос-
новно образование. Воведувањето на 
новиот концепт овозможи рамнопра-
вен почеток за сите деца, без оглед на 
средината од која потекнуваат. Новиот 
концепт придонесе за израмнување на 
првичните познавања на сите ученици, 
што беше од особено значење за уче-
ниците од руралните средини, етнич-
ките групи, а особено за девојчињата 
од овие групи. Овој концепт го содржи 
и принципот на недискриминација, 
што на училиштата им наложи да ги 
преземат сите мерки за да обезбедат 
заштита на детето (ученикот) од сите 
форми на дискриминација. Концептот, 
исто така, налагаше училиштата да го 
промовираат и да овозможат оствару-
вањето на правата на секој ученик за 
образовен процес без никаква дис-
криминација заснована на раса, боја 
на кожа, пол и јазик, религија, нацио-
нално, етничко или социјално потекло, 
економски статус, попреченост или кој 
било друг статус на детето, родителот 
или законскиот старател.

Кога станува збор за содржината на 
учебниците и школските помагала, од 
2011 г. новите учебници се подготвува-
ат и оценуваат врз основа на Концептот 
за подготовка на учебниците и методо-
логијата за оценување на учебниците. 
Концептот за подготовка на учебници 
промовира позитивен пристап кон ро-
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довата еднаквост3. Методологијата за 
утврдување на квалитетот на учебни-
ците инсистира на исполнување на два 
критериуми за родова еднаквост: да се 
избегне содржина што произведува ро-
дови стереотипи и придонесува за по-
дигање на свеста на учениците за родо-
вата еднаквост4. Учебниците се оцену-
ваат поволно ако истите ги исполнуваат 
горенаведените критериуми.

2.2. Наставни програми
Наставната програма за албански 

јазик за IX одделение (одделение VIII) 
и наставната програма за албански ја-
зик за VIII одделение (одделение VII) се 
состои од четири програмски области. 
Јазик - 50 часа; Литература и читање - 
50 часа; Изразување и креативност - 34 
часа и Култура и медиуми - 10 часа. Про-
грамските области се елаборирани врз 
основа на следниве критериуми: цели, 
содржина, концепт, активност и мето-
ди. Областите на програмата и други-
те подкритериуми не се однесуваат на 
дополнителните критериуми поврзани 
со родовата еднаквост или со избегну-
вање на родовите стереотипи.

3 Концептот инсистира на избегнување на родо-
вите стереотипи; надминување на традицио-
налната поделба на машките и женските улоги 
во општеството; еднаква застапеност на машки 
и женски ликови во илустрации, текстови, ана-
лизи, итн. (стр.24).

4 Индикатор број 4 за проценка: Учебникот има 
едукативна функција, поттикнува позитивен 
став кон науката / знаењето, развојот на наци-
оналниот и граѓанскиот идентитет, мултикулту-
рализмот и родовата еднаквост.

Наставната програма за граѓанско 
образование за VIII одделение (VII одде-
ление). Наставниот предмет Граѓанско 
образование се изучува во третиот раз-
воен период со задолжителен статус во 
VIII и IX одделение, со еден час недел-
но, односно 36 часа годишно. Настав-
ната програма за VIII одделение нуди 
шест наставно-развојни теми, кои исто 
така се изучуваат во IX одделение. Во 
наставните цели за VIII одделение про-
грамата не бара директно почитување 
на родовата еднаквост, меѓутоа, инди-
ректно, во делот на целите за ученикот/
ученичката, се предвидува дека тие 
мора „да ги прифатат вредностите на 
едно демократско општество и улогата 
во граѓанското општество“. Во рамки на 
темата „Граѓанинот и општеството“ про-
грамата бара „да се објасни важноста 
на концептите: дискриминација, стере-
отипи и предрасуди“, како и „стимула-
циите да се придонесе за спречување 
на дискриминацијата, стереотипите и 
предрасудите“, но не ја наведува екс-
плицитно родовата перспектива. Про-
грамата е напишана на родово- сензи-
тивен јазик и се прави разлика помеѓу 
ученик и ученичка со употреба на двете 
лексички (јазични) форми.
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3.1. Учебник за албански јазик за IX 
одделение (VIII одделение)

Се состои од вкупно 65 наставни еди-
ници, од кои 41 наставни единици се од 
областа на литературата, усното изразу-
вање, креативноста и медиумската кул-
тура, додека 24 наставни единици се од 
областа на јазикот (граматика). Учебни-
кот беше објавен во 2010 година.

1. Лица вклучени во составување  
на учебникот

Во овој индикатор, покрај авторите 
на учебникот и останатите лица вклу-

чени во составување на книгата, ги 
анализиравме и авторите на текстови-
те обработени во учебникот. Од вкупно 
40 лица, вклучени по различни основи, 
само 2 се жени (5%), и тоа како рецен-
зенти. Во сите други параметри се зе-
мани исклучиво мажи.

2. Во учебникот не се користи родово 
сензитивен јазик

Речиси сите улоги и занимања се со 
машки род, единствената женска про-
фесија е таа на учителката, како и функ-
цијата на ученичка. Постојат случаи во 
кои авторот упатува на жена или девојка 

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

Автори на текстовите

Технички уредник и дизајн

Лектори

Рецензенти

Автори на книгата

жени мажи вкупно

Табела 1 
Застапеност на мажи и жени во подготовката на учебникот

3. АНАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИЦИ
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0 200 400 600 800

Мажи

Жени

Вкупно

0 20 40 60 80

Мажи

Жени

Вкупно

Табела 2 
Родова застапеност на главните ликови

Табела 3 
Родова застапеност на споредните ликови

во машки род, сакајќи на овој начин да 
изрази пофалби или восхит, со засилу-
вање на родовите стереотипи според 

кои само машкиот пол може да направи 
одредено дело / чин (Види додаток 2).
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3. Еднаква застапеност на жени  
и мажи

а) Број на главни и придружни ликови

 Во тек на анализата на овој параме-
тар, покрај содржината на расказите, 
беше анализирана и содржината на 
примероците користени во делот посве-
тен на јазикот (граматика). Од вкупно 624 
граматички примери и авторски тексто-
ви, во 41% од случаите главните ликови-
те се мажи или момчиња, додека само 
во 11,8% од случаите се жени или девој-
чиња. Дури и во текстови што се посве-
тени на жени, како поемата „Ервехе“ или 
„Кој ја донесе Дорунтина“, главниот лик 
е мажот или заедно жената и мажот. Во 
овој учебник нема авторски текст во кој 
главниот и единствен лик е жена. Што 
се однесува до споредните ликови, од 
вкупно 63 случаи, ситуацијата е поизба-
лансирана, затоа што 3,6% од споредни-
те ликови се мажи, а 3,9% се жени.

б) Застапеност на женски ликови  
во текстот

Како што погоре споменавме, бројот 
на жени што се појавуваат во текстот е 
многу помал од оној на мажи. Во повеќе-
то случаи, женските ликови се претста-
вени во воопштена форма, според нив-
ната улога во семејството, како: мајка, 
сестра, селска девојка, невеста и сл. Спо-
редено со мажи кои се ликови со имиња 
(Зеф, Јероним де Рада) или со професии 
(рибар, војник, крал, воин и др.). 

в) Појавата на женски ликови  
во илустрации

Можеме да констатираме дека ко-
ристените илустрации не се директно 
поврзани со содржината на учебникот, 
така што тие не ја промовираат родова-
та еднаквост. Од вкупно 30 илустрации, 
само три од нив претставуваат ликови 
на жени, од кои едната е портрет на 
Мона Лиза, додека другите две се една 

исплашена жена, учителка, во текстот 
под наслов „Благодарам учителу мој!". 
За жал, авторот го назначува ликот со 
машки род, иако барем учителската 
професија се користи и во женски род 
(учителка) на албански јазик. 

Покрај тоа, бидејќи текстовите на 
авторите се само од автори мажи, на 
крајот на секој текст е поставена фото-
графија / портрет на авторот (вкупно 13), 
што создава уште поголема диспропор-
ција. Портретите на автори мажи до-

Илустрација 1 
Исплашената жена и девојка

Илустрација 2 
Жената во улога на учителка
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полнително го зајакнуваат впечатокот 
создаден од содржината дека мажите 
се оние кои имаат примарна улога во 
општеството, додека жените се само 
украс или позадина во функција на 
машката активност.

4. Начини на претставување

а) Застапеност на машки и женски  
ликови, по професија;

Овој индикатор докажува дека за-
стапеноста на професиите на машките 
и женските ликови не е балансирана и 
еднаква. Во 65 анализирани единици 
од учебници, во 70 случаи се спомну-
ваат различни професии. Од нив, 70% 
се мажи кои се именуваат по профе-
сија, наспрема 11% жени. Покрај коли-
чината, постои и голем јаз во застапе-
ните видови професија. Така, мажите 
се претставени со професии како што 
се научник, војник, градоначалник, сто-
матолог, додека жените се опишуваат 
како домаќинки, ученички и учителки. 
Без оглед на видот на предрасуди, спо-
ред јазичното портретирање во текстот 
на еден пол, во повеќето случаи е жен-
скиот, му се негира можноста да уче-
ствува во различни сфери на животот. 
На пример, жените се лишени од мож-
носта да работат во одредени области/
професии етикетирани како машки 
(види додаток 3).

б) Портретирање на улогите според 
полот

Анализата на родовата улога пока-
жува дека мажите и жените се различ-
но прикажани. Од вкупно 160 случаи 
на портретирање на половите, 126 се 
на мажи, само 34 на жени. Освен спо-
ред количината, начинот на портрети-
рање, исто така, многу се разликува и 
по квалитетот. Мажите, во повеќето слу-
чаи се активни лица, тие даваат совети, 
истражуваат или се занимаваат со не-
која креативна активност (поет, војник, 

предавач). Во повеќето случаи мажите, 
дури и кога се соочуваат со предизвик, 
се прикажани како активни трагачи на 
решенија. За разлика од мажите, жени-
те се прикажани во пасивна, а во некои 
случаи дури и негативна улога. Дури и 
во оние неколку случаи во кои жени-
те се активни, нивната активност е не-
суштинска и има забавен карактер, како 
на пример, играат, танцуваат, или пла-
чат (мајката на Скендербег, во текстот 
„Враќањето на Ѓерѓ Кастриот во Круја“). 

Разликата во портретирањето е нај-
добро илустрирана со примерот во 
наставната единица „Писма и видови 
писма“. Од трите типа писма, Бени со 
писмо се обраќа до општината (инсти-
туцијата), додека девојките Беса и Љуле 
испраќаат писма до своите другарки, 
како покана за роденден. На овој начин 
се зајакнуваат родовите стереотипи за 
улогата на жените и мажите во опште-
ството (мажот е за јавен живот, додека 
жената за семејни и забавни активно-
сти). Можеме да заклучиме дека: тексто-
вите покажуваат дека само жените се 
за семејни и услужни улоги, додека ма-
жите се опишани во многу интересен 
опсег, во подобри професии и статус, 
и затоа децата од двата пола може да ја 
добијат пораката дека од девојките се 
очекува во иднина да исполнуваат само 
подредени улоги. Овие видови учебни-
ци го доведуваат во заблуда детето во 
идното школување и не создаваат мож-
ности за родова еднаквост. 

в) Особености што се користат во опи-
сот на машки и женски ликови 

Во учебникот се користени вкупно 
174 особености за да се опишат жени-
те и мажите. 69% од нив ги опишува-
ат мажите, додека 31% жените. Слично 
на индикаторите анализирани погоре, 
овој индикатор ги разликува и начи-
ните на кои се опишани ликовите, ос-
вен разликата во процентот на описи 
за мажи и жени.
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Машките ликови се опишани како 
храбри, дарежливи, љубезни, вредни, 

господа, сериозни и примерни. Зна-
чи, во најголемиот дел од случаите се 
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мажи

жени

 

 

79%

21%

мажи

жени

Приказ 1 
Застапеност според особеностите

Приказ 2 
Застапеност според улоги
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користат позитивни и промотивни ка-
рактеристики. Женските ликови во по-
веќето случаи се опишани со физички 
карактеристики: убава, руса, со сви-
лена кошула или со „посакувани“ со-
цијални особености како умерена, вос-
питана, вредна, способна. Во случаи 
кога жените се опишани со негативни 
својства, вообичаено се невоздржани, 
невоспитани и неодговорни5. Овде би 
го издвоиле текстот „Собата на мажите“ 
каде се опишува доминантната маш-
ка култура кај Албанците и во однос 
на просторот за живеење (куќи / кули), 
каде жените престојуваат посебно од 
мажите, затоа што на гостите не им е 
дозволено да ги видат жените. Ниту ав-
торот на текстот, ниту авторите на кни-
гата не ја коментираат ваквата прак-
тика како неповолна и репресивна за 
слободата и правата на жените. Со ова 
молкум се промовира ретроградната 
традиција кај Албанците. 

5 На примери во делот на вежбите по граматика, 
единици 63, 58 и 56.

5. Меѓусистемски пристап

Во учебникот нема многу меѓусистем-
ски примери. Анализата покажува дека 
жените повеќе се поврзуваат со сиро-
маштијата, во споредба со мажите, доде-
ка мажите повеќе се поврзуваат со на-
ционалната кауза и патриотските аспек-
ти (војна, заштита од непријател и сл.).

3.2. Учебник за албански јазик за VIII 
одделение (VIII одделение)

Текстот се состои од 72 наставни еди-
ници, од кои 58 се од областа на литера-
турата, креативното изразување, и ме-
диумската култура, додека 14 наставни 
единици се од областа на јазикот (гра-
матиката). 

1. Лица вклучени во изготвувањето  
на учебникот 

Два автора и три рецензента дадоа 
придонес за подготовката на овој учеб-
ник. Од тие само две рецензентки се 

  

 

мажи

жени

62%

8%

Приказ 3 
Застапеност според занимање 



19

жени. Што се однесува до авторите на 
обработените текстови, има вкупно 50 
автори, од кои само една е жена.

2. Во учебникот не се користи родово 
сензитивен јазик 

Карактеристиките на ликовите, уло-
гите и професиите се во машки род. Од 
сите наставни единици, само во 3 од 
нив има жени во улога на мајка (мајка-
та со силно срце), сопруга (Пенелопе 
го препознава мажот) или ќерка (Пес-
на на Серафина и нејзините пријатели) 
(Види: Додаток 2)

3. Еднаква застапеност на жени  
и мажи

а) Број на главни и споредни ликови

Анализата покажува дека од вкупно 
322 главни ликови, 68% се мажи, додека 
само 31% се жени. Ако ги анализираме 
случаите во кои жените се главни лико-
ви, се забележува дека тие се прикажа-
ни како сиромашни и јадни мајки (Сиро-

машна населба. „... со слаби и суви гра-
ди, жени со деца кои спијат“), или имаат 
трагична улога во настанот. На пример, 
во текстот „Смрт на една кралица“ глав-
ниот лик е кралицата, но и во таа моќна 
улога авторот ја прикажува како мајка 
(„Не го заборавај мојот мал Лади“).

Во учебникот има вкупно 94 според-
ни ликови од кои 76% се мажи и 23% 
жени. Споредната улога на жените е 
ограничена на танчерки, мајки, ќерки, 
тетки, сестри (сестра на Ѓерѓ Елез Алија), 
односно ликови кои не се опишани 
како индивидуи или независни ликови, 
туку како функција во номенклатурата 
на улоги во семејството. 

б) Застапеноста на женските ликови

Горенаведените статистички подато-
ци покажуваат дека бројот на женски-
те ликови, без разлика дали се главни 
или споредни, е скоро за 1/3 помал од 
бројот на машките ликови. На пример, 
во наставната единица ‘Изразот и кре-
ативноста’ наведени се писатели на 

 

Мажи

Жени

Вкупно

72

22

94

Приказ 4 
Застапеност на половите кај споредните ликови
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раскази, но ниту еден од нив не е жена, 
иако светската и албанската литература 
имаат многу примери на жени-писател-
ки кои можеле да се споменат.

в) Појава на женските ликови  
во илустрациите

Илустрациите се во ист стил како и во 
учебникот за албански јазик за IX одде-
ление (види погоре). Презентирани се 
вкупно 53 портрети, илустрации и фо-
тографии. Од нив, 34 се мажи или мом-
чиња, додека 5 се жени. Покрај Мајка 
Тереза, во илустрациите нема друга 
истакната фигура на жена преку која се 
промовира водечката, професионална-
та или продуктивната улога на жената 
во општеството. Наместо тоа, жената е 
прикажана како готви во кујна и на тој 
начин се зајакнуваат стереотипите за 
улогата на жената. Исто така, треба да се 
напомене дека учебникот, на крајот од 
секој текст, дава фотографија или пор-
трет на авторот. Во случајот со авторот 
Шпреса Врето, нејзиниот портрет не е 
вклучен во содржината, иако фотогра-

фијата на авторот, во случајов авторката 
може да се најде на Интернет и би бил 
добар пример за промовирање на же-
ната-писателка.

Мажи

Жени

Вкупно

221

101

322

Приказ 5 
Застапеност на половите кај главните ликови

Илустрација 3 
Жената во улога на домаќинка
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4. Начини на прикажување 

а) Застапеност на машки и женски  
ликови, по занимање;

Квантитативната застапеност не е ед-
наква, затоа што машките ликови, по за-
нимање, се дадени во 91 случаи, додека 
жените се само во 20 случаи, од вкупно 
110 случаи на споменатите занимања. 
Занимањата за машки ликови се воин 
(10 пати), учител (7 пати) рибар, музичар 
итн. Од 20 случаи, најчестата професија 
за жени е учителка (3 пати), домаќинка 
(2 пати), како и овчарка, медицинска се-
стра и др. Жените се застапени со многу 
ограничени типови професии кои овоз-
можуваат создавање стереотип дека 
само одреден вид занимања може да ги 
практикуваат жените, или тие треба да 
бидат активни само дома. Мора да има-
ме на ум дека, како резултат на таквото 

погрешно насочување на учениците за 
нивната иднина, дополнително влијае 
на изборот на професијата. Ова е после-
дица на стереотипните родови портре-
ти во учебниците (Види: Додаток 3).

б) Портретирање на улогите според 
полот

И овој индикатор не оди во прилог 
на жените. Напротив, жените се прика-
жани само во 34% од случаите. Во други 
случаи, жените воопшто не се прика-
жани. Кога подлежат на портретирање, 
тие се пасивни (не преземаат никакви 
активности), редовно плачат, се мажат, 
се срамат, готват итн. Во некои случаи 
жените се прикажани негативно, како 
на пример во песната „Балада на Ни-
замите“, во која девојчето е прикажано 
како предавничка и неверничка („Ја ви-
дов неверната девојка со момче“).

Од друга страна, портретирањето на 
мажите е поповолно и по квантитет и по 
квалитет. Мажите се прикажани во 66% 
од случаите и во повеќето од нив изгле-
даат како активни субјекти, кои контро-
лираат, градат, истражуваат, учат итн. 
Само во малку случаи тие се прикажани 
како пасивни или негативни субјекти. 
На пример, во расказот „Откривање на 
вековната тајна“ пиратите се негативни 
субјекти, но дури и во овој случај „пира-
тите киднапирале момчиња ... затоа што 
сакале да ги направат храбри пирати“, 
значи дури и во овие случаи им се дава 
позитивен атрибут. Додека Љуле, (де-
војчето лик во приказната) е прикажана 
како неинформирана и неука („Пирати-
те! Што се пиратите?“) 

в) Особености што се користат за маш-
ки и женски ликови во описот

Овој индикатор исто така покажува 
прилично голем јаз во бројот и видот 
на карактеристиките што се користат за 
опишување на машките и женските ли-
кови. Додека мажите се опишани во 74% 

Илустрација 4 
Жената во улога на светец
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од случаите, жените во 29%. Мажот во по-
веќето случаи е опишан како херој, лоја-
лен, храбар, вреден работник. Жените 
се опишани со карактеристики како што 
се: убава, среќна, добра, срдечна, слатка, 
итн. односно со црти кои уште повеќе 
го зајакнуваат стереотипот дека жените 
треба да бидат добри и позитивни.

Во учебникот, исто така, се забележу-
ваат негативни особености во описот 

на мажите и жените. Тие за мажите се: 
предавник, недоверлив, рамнодушен 
и лут, додека за жени се користат: грда, 
не многу стара, неверна и предавничка. 
Дури и во овој случај, кај жените фоку-
сот се става во повеќето случаи на фи-
зичкиот изглед, а поретко на карактерот 
и личноста на жената (примери може да 
се најдат во песната „Арбнешaс Зара“ 
или „Сам ја видов Тануша“).
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Приказ 7 
Застапеност  на половите по особености

66%

34%

мажи
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Приказ 6 
Застапеност на половите по улоги 
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5. Меѓусистемски пристап

Во учебникот имаме интеракција по-
меѓу полот и етничката припадност за-
тоа што некои особености на жените се 
поврзуваат со етничката припадност, во 
случајов, албанската. Овие особености 
се нереални и недостижни во секојд-
невниот живот, но исто така се и нега-
тивни во однос на родовата еднаквост. 
Овде ќе го издвоиме текстот „Мајката 
со силно срце“ во кој се опишува како 
мајката ги криела двата мртви синови 
во собата од сопругот и гостите „да не 
им го расипе муабетот“ и ваквото од-
несување е прикажано како примерно. 
Авторот на текстот, во делот на разгово-
рот за текстот, не го одразува ваквото 
однесување како невозможно во реал-
носта, но му дава можност на ученикот 
да суди за однесувањето, прашувајќи 
„Како го оценувате ставот на мајката?“ – 
со што дозволува различни толкувања.

3.3. Водич за ученици поврзани со 
предметот граѓанско образование  
за VIII одделение

Водичот се состои од 6 теми и 59 на-
ставни единици (вежби, активности на 
час, прашања и одговори, итн.). Објавен 
е во 2019 година, а го подготви работна 
група составена од претставници на Би-
рото за развој на образованието, Маке-
донскиот центар за граѓанско образо-
вание, Младинскиот образовен форум, 
како и други претставници.

1. Лица вклучени во изготвување  
на упатството

Од вкупно 32 лица вклучени во под-
готовката на упатството, 14 се мажи и 18 
жени, и може да кажеме дека соодносот 
е релативно еднаков. Кога се анализира 
позицијата во која работеле ангажира-
ните лица, автори на книгата се жени, 
како и членови на стручната редакција, 
но тие не се вклучени во делот за пре-
вод и дизајн.

Приказ 8 
Застапеност на половите по занимање
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2. Водичот користи родово сензити-
вен јазик, во повеќето случаи. 

Во некои случаи, професиите се ко-
ристат во женски и машки род: настав-
ник и наставничка, инженер и инже-
нерка (примери на страница 75), но во 
повеќето случаи професиите се машки, 
како директор, градоначалник, адвокат 
или филозоф.

3. Еднаква застапеност на жени и 
мажи

a) Број на главни и споредни ликови

Овој индикатор е релативно изба-
лансиран и генерално можеме да ка-
жеме дека упатството не користи мно-
гу знаци, бидејќи опфатените теми не 
се однесуваат на некој конкретен лик. 
Тие се воопштени и без ликови. За-
стапеноста на ликовите е присутна во 
примери и задачи.

65% од главните ликови се машки, 
додека споредните ликови се застапе-

ни во многу мал број. Само еден лик е 
жена и двајца се мажи. 

б) Број на појавување на жени, како 
ликови во учебникот

Женските ликови се за 50% помалку 
од бројот на машките ликови, но начи-
нот на кој се претставени жените е до-
бар, затоа што се спротивставува на по-
стојните стереотипи за жените. Многу 
вакви примери се дадени во упатство-
то. За истакнување е примерот на Беса, 
која е експерт за компјутерска техноло-
гија, зборува два јазика, мајка е на две 
деца, има 50 години и вози. Примерот 
на Беса се спротивставува на стерео-
типите за жените кои не работат во ек-
зактните науки, не возат, како и за сте-
реотипите во врска со возраста. 

в) Појавата на женски ликови во илу-
страции

Илустрациите се неутрални и доне-
каде балансирани. Во целата содржина 
на упатството се презентирани вкупно 
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10 различни илустрации, кои се повто-
руваат. Најчести илустрации се: графич-
ки портрет на девојче, момче, двојка 
момче и девојче, како и групно (маж, 
жена и момче). 

Во Водичот 30 пати се користи илу-
страција на двојка момче и девојче, 27 
пати на момче и 9 пати на девојче. 

Приказ 10 
Родова застапеност на главните ликови

Приказ 11 
Родова застапеност на споредните ликови
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4. Начини на прикажување 

а) Застапеност на машки и женски  
ликови, по занимање;

Нема голема застапеност по зани-
мање. Упатството споменува 26 раз-
лични занимања, од кои 22 се за мажи 
(во машки пол) и 4 за жени (во женски 
пол). Значи, постои јаз помеѓу полови-
те. Од позитивна страна, професиите 
со кои се поврзуваат жените се ин-
женерки, наставнички, научнички и 
фудбалерки. Професиите за мажи се 

режисер, адвокат, сликар, лизгач и др. 
Позитивно е дека занимањата за два-
та пола придонесуваат за надмину-
вање на родовиот стереотип во однос 
на „прифатливи“ занимања за мажи и 
жени. Когнитивниот развој на детето 
може значително да се наруши како 
резултат на родова пристрасност во 
учебниците, со тоа што нема да избе-
ре одредена гранка на студии за кои 
мисли дека се наменети за жени или 
мажи, затоа што тргнува од погрешна-
та идеја, која ја имаат од учебниците.
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б) Портретирање на улогите според 
пол

Од вкупно 22 случаи, 17 се мажи, до-
дека 5 се жени. Мажите во повеќето слу-
чаи се прикажуваат во активна форма, 
како бараат решенија за проблемите, 
се борат против неправдата и сл. Жени-
те, иако се појавуваат во помал број, се 
активни, вешти комуникатори и имаат 
проактивен пристап кон предизвици-
те со кои се соочуваат. Го истакнуваме 
примерот на Азра (страница 39, настав-
на единица „Улогата на граѓанинот во 
општеството“), која организира соста-
нок со куќниот совет за изнаоѓање ре-
шенија да им помогне на лицата со по-
себни потреби. 

в) Особености што се користат за маш-
ки и женски ликови во описот 

Особеностите се користат поретко, 
бидејќи упатството има малку ликови. 
За мажите се користи солидарен (по-

мага на сестрата), додека за жените / 
девојчињата, се користи амбициозни и 
проактивни. 

5. Меѓусистемски пристап

Упатството тесно ги поврзува кон-
цептите на граѓанското општество со 
родовата еднаквост и еднакви можно-
сти и права на жените. Овие концепти 
главно се распределени во сите обра-
ботени теми, но има и теми посветени 
специјално на родовата еднаквост, како 
што се: темата за родовиот идентитет, 
на човековите права и правото на не-
дискриминација, итн.

Посебна тема е онаа во која се диску-
тира директно за феноменот на стере-
отип и дискриминација. На овој начин, 
упатството, исто така, директно при-
донесува за елаборирање и правилно 
разбирање на концептот за еднаквост и 
еднакви можности.
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Воведувањето на родовите концепти 
во учебниците влијае на создавањето 
на перцепции и ставови кај децата за 
родовите и половите улоги кои ќе ги 
носат со себе во текот на целиот живот, 
и доколку не бидат добро објаснети, во 
духот на принципите на еднаквост, то-
гаш ќе пропуштиме една добра мож-
ност да се создадат социјални модели и 
улоги што ќе им овозможат на поедин-
ците, девојчињата и момчињата, да би-
дат во хармонија со самите себе и да не 
завршат во родови стереотипи. Од оваа 
причина следниве препораки се насо-
чени кон забрзување на промените во 
наставните програми, како и на соод-
ветна ревизија на учебниците.

Овие промени се со краткорочен и 
среднорочен карактер. Долгорочните 
препораки се однесуваат на градење 
човечки капацитети, кои ќе продолжат 
континуирано да ги применуваат прин-
ципите на родова еднаквост во обра-
зовниот процес. 

Специфичните препораки се следниве.

4.1. Министерство за образование и наука
1. Спроведување на обврските што 

произлегуваат од Стратегијата за 
образование за 2018-2025 година и 
Акцискиот план, како и од анализа-
та на наставните планови и учебни-
ците. Врз основа на оваа анализа, 
да се направат измени на наставни-
от план, за да се усогласи со прин-
ципите на родова еднаквост. Исто 
така, да се направи и ревизија на 

учебниците, во согласност со ба-
рањата на Концептот за подготовка 
на учебници и методологијата за 
нивно оценување.

2. Да се реализираат активности пред-
видени со Стратешкиот план на 
Министерството за образование и 
наука, 2020-2022 г., вклучително и 
горенаведената анализа во рамките 
на потпрограмата 2.1.2, за недискри-
минација, почитување на разликите 
и инклузивно образование. 

3. Да се обезбедат соодветни човечки 
и финансиски ресурси за спроведу-
вање родова анализа на наставните 
планови и учебници. Стратегиски-
от план не ги утврдува потребните 
средства за оваа анализа, па затоа 
може да се случи анализава да не се 
спроведе, заради други итни прио-
ритети кон кои ќе се насочени фи-
нансиските средства (доколку не се 
резервирани однапред).

4. Во согласност со принципите на 
транспарентно управување, Мини-
стерството за образование и наука 
треба да ја информира јавноста и 
засегнатите страни за напредокот 
постигнат во спроведувањето на 
предметната анализа. На веб-стра-
ницата на Министерството нема ин-
формации за тоа во колкава мерка е 
спроведена родовата анализа во на-
ставните планови и учебниците.

4. ПРЕПОРАКИ
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4.2. Биро за развој на образованието
1. За сите нови наставни програми 

треба да се предвиди исполнување 
на принципите на родова еднаквост 
и еднакви можности. Овие принци-
пи треба да се применуваат хори-
зонтално, т.е. во сите наставни про-
грами од предучилишно, основно и 
средно образование.

2. Бирото треба да обезбеди развој 
на професионалните капацитети на 
вработените, во насока на подигну-
вање на родовата свест и правил-
но спроведување на принципите 
за родова еднаквост во наставните 
програми. Треба да се обезбедат ре-
довни годишни обуки за сите вра-
ботени, на тема: Родова еднаквост и 
образовниот процес.

3. Персоналот на Бирото треба да го 
испланира времето за кое треба да 
ја спроведе анализата на настав-
ните планови и учебници за 2020 и 
2021 година во координација со дру-
гите вклучени институции. Наодите 
од анализата треба да се спроведат 
преку измени на наставните програ-
ми и за ова бирото треба да испла-
нира доволни човечки и финанси-
ски ресурси.

4. Евентуалните измени во наставната 
програма треба да бидат доставени 
до релевантните наставници, и за 
таа цел персоналот на Бирото тре-
ба да планира состаноци и обуки со 
наставниците во врска со измените 
во наставните програми од родова 
перспектива. 

4.3. Педагошка служба
1. Педагошката служба треба актив-

но да учествува во спроведувањето 
на родовата анализа на наставните 
планови и учебници. Доколку ана-
лизата препорачува замена на учеб-
ниците, тогаш педагошката служба 
треба да распише конкурс за изда-

вачки куќи / автори и авторки и да 
формира рецензентска комисија. Во 
конкурсот за новиот учебник тре-
ба јасно да се бара исполнување на 
родовите критериуми, како што се 
бара со Концептот за подготовка на 
учебници и методологијата за оцен-
ка на учебниците.

2. Персоналот на педагошката служба 
треба да биде обучен на годишна ос-
нова за родовата еднаквост и еднак-
ви можности во областа на образо-
ванието и во составувањето на учеб-
ниците. Овие обуки треба да бидат 
специјализирани за предметите за 
кои ќе биде изготвен нов учебник, 
во согласност со годишната програ-
ма за работа на педагошката служба.

3. Членовите на комисијата за реви-
зија исто така треба да бидат обуче-
ни за родова еднаквост. Само на овој 
начин сите членови ќе можат да ги 
применат критериумите на методо-
логијата за оценка на учебниците.

4.4. Наставниците
1. Во рамките на професионалниот 

развој и планот за развој на учи-
лиштата, треба да се обезбеди обука 
на тема: Родова еднаквост, права-
та на жените и еднакви можности. 
Обуката треба да биде специјализи-
рана за нискиот циклус и за високи-
от циклус на основно образование 
и истото треба да се организира на 
годишно ниво. На овој начин настав-
ниците ќе можат да ги избегнат акту-
елните недостатоци во учебниците, 
сè до моментот кога овие учебници 
ќе бидат заменети со учебници по-
добрени од родов аспект.

4.5. Педагошки факултет и наставни 
факултети

1. Идните наставници треба да бидат 
едуцирани за родовата еднаквост и 
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за правата на жените за време на ви-
сокото образование и нивната про-
фесионална подготовка. Наставните 
програми на педагошките факултети 
треба да вклучуваат теми за родова 
еднаквост во наставните содржини. 
Темите можат да бидат елаборира-
ни како посебни цели или можат да 
бидат вклучени во постојните теми.

4.6. Издавачки куќи за учебници
При пишување / објавување или уреду-
вање учебник, треба да се има предвид 
дека половина од населението се жени 
и девојчиња. За да се претстават жени-
те и мажите на избалансиран начин, 
во учебниците мора да бидат земени 
предвид следниве факти:

1. Работните места во кои традици-
онално се вклучени жени и девој-
чиња не можат да се потценат или 
да останат невидливи, но важно е 
тие да дадат придонес кон благо-
состојба на семејството, а не да би-
дат ограничени на приватната и 
семејната сфера. Исто така, мажите 
и момчињата ги преземаат своите 
улоги во рамки на семејството, не 
само како клучни носители на при-
ходи, туку и како активни членови на 
семејството. 

2. Жените и девојчињата, колку што 
придонесуваат за семејството, ре-
ално (треба да бидат присутни и во 
текстовите) толку треба да се појаву-
ваат во јавната сфера во позиции и 
улоги што сведочат за нивните спо-
собности.

3. Поединци, без разлика дали се жени 
или мажи, на прво место треба да 

се сметаат за човечки суштества, со 
сите свои квалитети, а не како жен-
ски или машки суштества, на кои им 
се припишуваат традиционални-
те стереотипи. Исто како што може 
да се појави жена која победила на 
парламентарни или на локални из-
бори, која истовремено дава и љу-
бов кон децата, може да се прикаже 
и маж кој ги покажува своите сили и 
вештини со работа надвор, но и вна-
тре во домот. 

4. За учебникот да биде што е можно 
пореален, мора да се вклучат и теш-
котиите или предизвиците со кои се 
соочуваат жените и мажите, обиду-
вајќи се да влезат повеќе во јавни-
те и приватните сфери. Текстовите 
треба да најдат начини жените да 
бидат вреднувани за иницијатива, 
самоконтрола и решеност, додека 
мажите треба да бидат вреднувани 
за чувствителност, изразувајќи емо-
ции кон женскиот пол.

5. Треба да се направи обид да се над-
мине родовата поделба по профе-
сија, сметајќи дека некои од профе-
сиите се „женски“, а други „машки“. 
Жените, како и мажите, можат да се 
прикажат како вршат професии како 
што се: економист, адвокат, инже-
нер, пилот, новинар, компјутерски 
оператор, доктор, дури и астронаут; 
додека мажите, како и жените, мо-
жат да бидат болничари, учители во 
основно училиште, секретари, дак-
тилографи и др.
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РОД6: Зборот род се однесува на со-
цијалните атрибути поврзани со полот, 
врските меѓу мажите и жените, одно-
сите меѓу момчињата и девојчињата и 
односите меѓу жените и односите меѓу 
мажите. Овие односи и можности се 
создадени од општеството и научени 
преку процесите на социјализација. Ро-
дот е идентитет што се учи, се менува со 
текот на времето и се менува низ култу-
рите. Родот не се однесува само на маж 
или жена, туку на поврзаноста помеѓу 
нив. Родот не ги опишува биолошките 
и сексуалните карактеристики што ги 
идентификуваат мажите и жените, туку 
служи за дефинирање на социјалните 
улоги на ставовите и вредностите што 
социјалната заедница ги презентира 
како соодветни за еден или друг пол. 

ПОЛ: Полот ги опишува биолошките 
разлики меѓу мажите и жените, кои се 
универзални и се утврдени при раѓање.

РОДОВИОТ ИДЕНТИТЕТ: Се однесува 
на дефиницијата како лична и социјална 
концепција на субјектот и категоријата 
на себе во односот помеѓу полот и родот. 

СЕКСУАЛНОСТ: Тоа е конзистентен 
модел на романтична или сексуална 
привлечност (или комбинација на две-
те) на лица од ист род или пол, или по-
веќе од еден род. Овие привлечности 
генерално се покриени со поимите 

6 Адаптирано од “Parandalimi i stereotipeve 
gjinorëdhe 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

хетеросексуалност, хомосексуалност, 
бисексуалност.

ХЕТЕРОСЕКСУАЛЕЦ: Лице кое има 
физичка и емоционална привлечност 
само кон лица од спротивниот пол. 

ХОМОСЕКСУАЛЕЦ: Лице кое има 
физичка и емоционална привлечност 
само кон лица од ИСТИОТ пол. 

ЛЕЗБЕЈКА: Жена која има физичка 
и емоционална привлечност кон дру-
га жена. 

ГЕЈ: Маж кој има физичка и емоцио-
нална привлечност кон друг маж. 

БИСЕКСУАЛЕЦ: Личност кој е физич-
ки привлечена од двата пола. 

ТРАНСЕКСУАЛЕЦ: Личност чиј род 
или идентитет не одговара на вроде-
ниот пол. 

ИНТЕРСЕКСУАЛЕЦ: Тоа е општ тер-
мин кој се користи за именување на 
различните состојби во кои лицето се 
раѓа со репродуктивна или сексуална 
анатомија што не изгледа соодветно за 
типичните дефиниции за жени и мажи.

РОДОВИ УЛОГИ: Заедниците и 
општествата создаваат социјални нор-
ми на однесување, вредности и ставо-
ви за кои сметаат дека се соодветни за 
жени и мажи, како и за односите меѓу 
нив. Овие улоги се дефинирани спо-
ред социјалните критериуми, а не спо-
ред биолошките. Родовите улоги се по-
делени според полот; тие се социјална 
класификација, а не биолошка. На при-

ДОДАТОК 1 - ГЛАВНИ РОДОВИ КОНЦЕПТИ
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мер, ако грижата за децата е класифи-
цирана како улога на жената, тогаш тоа 
е социјална улога, а не улога дефини-
рана врз основа на биолошкиот пол, 
затоа што и мажите и жените можат да 
го сторат тоа. 

РОДОВ СТЕРЕОТИП: Тоа е постојано 
портретирање во медиумите и објаву-
вање на социјалните улоги на жените и 
мажите дефинирани според традицио-
налната поделба на улогите и задачите 
во одредено општество. Овие родови 
улоги ги делат задачите и обврските 
преку натамошно зајакнување на родо-
вата поделба на трудот и нивно прика-
жување како „нормална“ и „природна“ 
поделба на задачите. 

РОДОВО СЛЕПИЛО: Овој израз ги 
опишува активностите или услугите да-
дени без оглед на полот на учесниците. 
Затоа, родовото слепило, во негативен 
контекст, значи, меѓу другото, ситуација 
во која политиките или институциите 
ги игнорираат родовите прашања и ед-
наквоста како основна одредница при 
креирање на разни политики, програ-
ми и проекти. 

РОДОВА ПОДЕЛБА НА ТРУДОТ: Ова 
подразбира социјални примери (моде-
ли), каде низа улоги им се доделуваат 
на жените, а низа други на мажите. Не-
еднаквата поделба на трудот се однесу-
ва и на нееднаков надомест за работата. 
Дискриминацијата врз жените, во оваа 
смисла, во некои земји значи дека же-
ните го носат товарот на неплатена ра-
бота, а мажите добиваат поголем дел од 
приходите и наградите, како резултат 
на нивната работа. Во некои општества, 
ова се објаснува со класични примери 
на поделба на трудот по родова основа, 
каде жените, во повеќето случаи, вршат 
неплатени домашни работи, како и не-
платена работа во земјоделството, гра-
динарството и сточарството, додека ма-
жите, во повеќето случаи, имаат корист 
и контрола како финансиска добивка 
од продажба на овие производи.

РОДОВА ЕДНАКВОСТ: Тоа значи ед-
накви права на жените и мажите, еднак-
ви услови во целосното остварување 
на човековите права, придобивка во 
економскиот, социјалниот, културниот 
и политичкиот развој. Затоа, родовата 
еднаквост е еднаква проценка на слич-
ностите и разликите помеѓу мажите и 
жените, како и улогите што ги играат. 
Таа се заснова на тоа жените и мажите 
- да бидат целосни партнери дома, во 
заедницата, како и во општеството во 
целина. 

РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ: Тоа 
значи процес на праведен однос кон 
мажите и жените. Затоа, за да се обезбе-
ди рамноправност, мора да се преземат 
мерки да се компензираат историските 
и социјалните недостатоци што ги спре-
чуваат жените и мажите да бидат на ед-
накво ниво. Еднаквоста е средството, 
додека рамноправноста е резултатот. 

РОДОВА ДИСКРИМИНАЦИЈА: Под 
родова дискриминација се подразбира 
различен третман на лица врз основа 
на нивниот пол. Родовата дискримина-
ција е позната и како сексуална дискри-
минација, што се јавува дури и кога на 
лицето му е ускратено правото на ра-
бота и унапредување или е лишено од 
можности за други придобивки, само 
заради припадност на спротивниот 
пол. Овој вид дискриминација може да 
влијае подеднакво и врз мажите и врз 
жените.

РОДОВА СВЕСТ: Значи можност за 
препознавање и идентификување на 
проблеми што се појавуваат како ре-
зултат на нееднаквост и дискримина-
ција, дури и кога тие се прикриени, не-
каде под површината, што значи дека 
проблемот на прв поглед не е очигле-
ден. Со други зборови, родовата свест 
значи повисоко и пософистицирано 
ниво на свест. 

ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ: Значи ед-
накви можности и пристап за секое 
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лице, односно имање еднакви мож-
ности да го разберат недостатокот на 
структурирана дискриминација, што 
спречува група поединци или социјал-
на група да бидат еднакви во опште-
ството. Еднакви можности за жените 
значи искоренување на сите форми на 
родова дискриминација. 

РОДОВА АНАЛИЗА е систематски 
метод што се користи во планирањето 
на политиките со цел вклучување на 
родовите прашања во ова планирање. 
Цел на родовата анализа е поширока 

од концептот на еднакви можности, што 
има за цел да го зголеми бројот на жени 
кои учествуваат во области каде што тие 
се помалку застапени. Родовата анали-
за има за цел да се фокусира на начини-
те на кои треба да се креираат политики 
за вклучување на родовите аспекти во 
главните политики. Родовата анализа 
е клучна за ефективно дизајнирање на 
родовите индикатори. Родовата анали-
за помага да се структурираат клучните 
политики во врска со улогата на мажите 
и жените, како и односот помеѓу нив.
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Зборови кои треба да се 
избегнуваат 7

Зборови кои треба да се користат како замена

Деца Момчиња и девојки

Човек Жена и маж

Студент / ученик Студент и студентка, во машки и женски род

Татковци Баби и дедовци

Сопруг Сопруг и сопруга

Господа Дами и господа

Божества Само машката, но божицата (женска, членувана форма) 
може да се користи во одреден контекст

Човештво Мажи и жени

Луѓе Мажи и жени

Човечки права Правата на мажите и жените

Човечки суштества Полот може да се прецизира во одредени примери 

Човечки род Полот може да се прецизира во одредени примери 

Човечка моќ И двата пола може да се користат 

Големци И двата пола може да се користат 

Полнолетни Жена и маж / машко и женско

Работна сила И двата поима, женски и машки 

Деца И двата поима, женски и машки 

Креатор И двата поима, женски и машки 

Носител на одлука И двата поима, женски и машки 

Деец И двата поима, женски и машки 

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.

ДОДАТОК 2 - МАШКИ ИЗРАЗИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ 
ИЗБЕГНУВААТ ВО ОПШТИ ОПИСИ
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Зборови кои треба да се 
избегнуваат 8

Зборови кои треба да се користат како замена

Лидер И двата поима, женски и машки 

Човечко достигнување Двата термини, или човек

Примитивни човечки 
суштества

И двата поима можат да се користат, во зависност од 
контекстот

Другар И двата поима постојат, може да се користат во зависност 
од контекстот

8 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.
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Избегнувајте употреба  
на еден пол

Наместо тоа, користете

Лекари Два поима на албански јазик, женски и машки

Медицинска сестра (инфермиер) Два поима на албански јазик, женски и машки

Лидер Лидер жена и лидер маж

Административен асистент Два поима на албански јазик, женски и машки

Индустријалец Два поима на албански јазик, женски и машки

Банкар Два поима на албански јазик, женски и машки

Електричар Два поима на албански јазик, женски и машки

Деловен човек Деловен маж и деловна жена

Претседател Претседател и претседателка

Полицаец Полицајци и полицајка

Стјуардеса Два поима на албански јазик, женски и машки

Инженер Два поима на албански јазик, женски и машки

Хирург Два поима на албански јазик, женски и машки

Архитект Два поима на албански јазик, женски и машки

Продавач Два поима на албански јазик, женски и машки

Истражувач Два поима на албански јазик, женски и машки

Менаџер Два поима на албански јазик, женски и машки

Наставник Два поима на албански јазик, женски и машки

Глава на семејството Да се прецизира жена и / или маж

Благајник Не само женски род (користете ги и двете)

Модел Два поима на албански јазик, женски и машки

Библиотекар Два поима на албански јазик, женски и машки

ДОДАТОК 3 - СПИСОК НА ЕДНОСТРАНИ  
ТЕРМИНИ НА ПРОФЕСИИ
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Избегнувајте употреба  
на еден пол

Наместо тоа, користете

Радио или телевизиски спикер Два поима на албански јазик, женски и машки

Секретарка Два поима на албански јазик, женски и машки

Дактилограф Двата поима на албански јазик, женски и машки

Келнер Двата поима на албански јазик, женски и машки

Пекар Двата поима на албански јазик, женски и машки

Месар Двата поима на албански јазик, женски и машки

Кројач Двата поима на албански јазик, женски и машки

Готвач Двата поима на албански јазик, женски и машки

Возач на воз, автобус, камион Двата поима на албански јазик, женски и машки

Надзорник Двата поима на албански јазик, женски и машки

Менаџер на фарма Двата поима на албански јазик, женски и машки

Ученик Двата поима на албански јазик, женски и машки

Студент Двата поима на албански јазик, женски и машки

Учител Двата поима на албански јазик, женски и машки

Автор Двата поима на албански јазик, женски и машки

Поет Двата поима на албански јазик, женски и машки

Уметник Двата поима на албански јазик, женски и машки

Неквалификуван работник Двата поима на албански јазик, женски и машки
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