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ВОВЕД
Спроведената анализа е резултат на
истражувањето во рамки на проектот
„Намалување на родовите стереотипи
во образованието“, инициран од Институтот за човекови права, финансиран
од Нордиска поддршка за поддршка
на Северна Македонија, а со цел да се
идентификуваат родовите стереотипи
во содржините на учебниците кои се
користат во основното образование.

родно се меша со она што е наметнато,
доделувањето на низа улоги и особини,
кои ниту се „природни“, ниту се „вродени“, туку се општествено конструирани
(стекнати, научени) 1. Така на пример,
бидејќи жената раѓа и дои, до ден-денес изгледа сосема „природно” дека таа
може подобро да се грижи за децата,
а со тоа и за другите, како што изгледа
„неприродно” тоа да го прават мажите.

За учебниците се вели дека се „огледало“ на нормите и вредностите на едно
општество, кои можат да бидат и политичко средство со селектирање, испуштање или искривено прикажување
на содржините (Bašaragin, Savić, 2016).
Оттука, присуството на родови стереотипи во учебниците, може да биде основа за дискриминаторски практики
и одржување на нерамноправната положба на жените во општеството.

Традиционалните вредносни судови за местото и улогата на половите
влијаат на долги патеки, се рефлектираат и во учебниците, и наместо да
придонесуваат за нивното надминување, тие се само уште една алатка во
одржувањето на патријархалниот културен образец. А бидејќи, образованието не ни дава слика само на светот
во којшто живееме, туку придонесува
и во креирањето на свет во кој сакаме да живееме, во рамноправност и
недискриминација, посебна улога во
трансформирање на концептите за
родовите улоги има родовото сензитивно образование. Оттука и потребата за интегрирање на родовата рамноправност во учебниците, како еден од
начините за создавање на недискриминаторски образовни практики.

Имајќи ја предвид социјализаторската улога на образованието и влијанието на учебниците врз градењето на
личните погледи, вредносни ставови
и моделите на однесување, родовото
сензибилизирање на младите е клучно за надминување на стереотипите и
предрасудите за машко-женските улоги
и релации, кои погрешно се доведуваат
во корелација со половата припадност.
Физичките и биолошко-репродуктивните разлики меѓу половите (раѓањето
и доењето) се користат како „природно” оправдување за ограничувањето на
жените во домашниот амбиент, „светот“
на жените, наспроти „светот“ на мажите
(јавната сфера). Оттука, она што е при-

Во овој дух се и заложбите на нашата земја за унапредување на родовата
1 За да се разграничат природните и наметнатите
разлики меѓу половите,   се користат термините пол
и род. Со терминот род, воведен од страна на феминистките во крајот на шеесеттите години на XX век, се
истакнува општествено-културната констрикција на
улогите, односите и идентитети, па оттука родовите
разлики не се природно дадени, туку се општествено
конструирани и условени. (Bok, 2005)
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рамноправност, преку континуирано
носење закони и стратешки документи, а согласно со меѓународните договори и конвенции. Во нив е потенцирана клучната улога на образованието
во афирмирањето и развивањето на
човековите права и слободи, како и во
справувањето со сите облици на дискриминација. И додека Универзалната декларација за човекови права, од
1948 година, е темелот на човековите
права, Конвенцијата за елиминација
на сите облици на дискримација на
жените (CEDAW, 1979) и Пекиншката
декларација, со Платформа за акција
(1995), го надополнуваат системот на
права со акцент врз жените. Во нив
посебно внимание е посветено на
обезбедување еднакви права во образованието, еднакви услови во кариерата и професионалното насочување,
како и на отстранувањето на традиционалните сфаќања за родовите улоги
во сите форми на образование, прелу
ревизија на учебниците и наставните
програми.
Потребата за отстранување на предрасудите и стереотипите во наставните содржини и учебници на сите нивоа
на образование, преку ревидирање
на наставните програми и содржини,
е истакната и во законска легислатива
во нашата држава, почнувајќи од Законот за еднакви можности на жените

и мажите, 2006 и 2012 година (член 6,
став 3), преку Националниот план за
акција за родова рамноправност, 20072012, 2018–2020 година (специфична
стратешка цел 2.4), Стратегијата за родова еднаквост, 2013-2020 година2, па
сè до Стратегијата за образованието,
за 2018-2025 година и Акцискиот план
(приоритена мерка 1.1.4). Во 2015 година е донесен Правилник за начинот на
вршење на анализата на содржините
на наставните планови, програми и
учебниците3, а обврската за ревизија
на учебниците е пропишана и во Програмата на Владата, 2017–2020 година,
во која е предвидено евалуирање на
сите учебници за основно и средно
образование.
Крајна цел на промовираните политики и стратегии е да се креираат
родово сензитивни учебници во кои
ќе биде интегриран концептот на родовата рамноправност. Во учебниците, родовата дискриминација базирана врз традиционалната поделба на
родовите улоги може да се надмине
преку соодветен избор на текстови,
прашања и задачи, водење грижа за
употреба на родово сензитивен јазик
и подеднаква застапеност на мажите
и жените во текстовите и илустрациите, ослободени од стереотипизираните традиционални улоги (Brugeilles,
Cromer, 2009)
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1. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
1.1. Предмет и цел на анализата
Цел на спроведената родово сензитивна анализа е да се идентификуваат
родовите стереотипи во учебниците по
македонски јазик за осмо и девето одделение кои се користат во основното образование во Р.С. Македонија и, воедно,
да се дефинираат насоки и препораки
за креирање на родово сензитивен наставен материјал кој ќе ја промовира родовата еднаквост и недискриминација.
Во анализата се опфатени два учебници по македонски јазик за седмо одделение, кои по избор на наставникот/
ичката се користат во основното образование и кои со воведување на деветгодишното основно образование се
еквивалентни со наставната програма
за осмо одделение, и еден учебник по
македонски јазик за осмо одделение,
еквивалентен на наставната програма
за девето одделение:
• Учебник по „Македонски јазик за VII
одделение за основно образование“
од авторките Снежана Велкова и Соња
Јорданова.
• Учебник по „Македонски јазик за VII
одделение за осумгодишно основно образование“ (2009) од авторите
Стојка Бојкова, Гордана Алексова, Димитар Пандев и Косара Гочкова..
• Учебник по „Македонски јазик за VIII
одделение“ (2010) од авторките Снежана Велкова и Соња Јорданова, во
издание на Министерството за образование и наука за РМ.

Истражувањето треба да покаже
дали и во кој обем се застапени содржини кои одржуваат и промовираат родови стереотипи; колку се застапени и
видливи жените и девојките во содржините на учебниците, но и како авторки
на учебниците, текстовите и илустрациите; и како се претставени женските и машките ликови, нивните улоги и
однесувања во општеството. Воедно,
преку анализа на формите и начините
на прикажување на мажите/ момчињата и жените/ девојките треба да се покаже дали и како се конструира родовата
(не)еднаквост во учебниците.
Спроведеното истражување има и
апликативна димензија и треба да послужи како научна основа за ревидирање на наставните програми и учебници во насока на еднаков третман на
половите. Крајна цел е да се промовира
употребата на учебниците како клучни
алатки во унапредувањето на родовата
еднаквост и човековите права и, воедно, да придонесе во креирањето на родово-сензитивни образовни политики
и практики.
За реализирање на целите на истражувањето, основите на методологијата
се изведени согласно со насоките дадени во методолошкиот водич на УНЕСКО
„Унапредување на родовата еднаквост
преку учебниците“ (Brugeilles, 2009).
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1.2. Теориско–методолошка рамка
Во родово сензитивната анализа на
учебниците е користeна теориско-методолошка рамка на критичка дискурзивна анализа.
Родовата анализа е модел за разбирање на различните културни обрасци и
норми, пропишани за мажите и жените,
кои се во основа на родовата дискриминација, а кои пак се одржуваат и промовираат преку системот на образование и,
воедно, се рефлектираат и врз родовата
нееднаквост во образованието. Оттука,
родово-сензитивната анализа на учебниците се базира на социо-конструктивистички пристап, според кој сликата на
жените во учебниците претставува културен, т.е. општествен конструкт.
Критичката дискурзивна анализа
овозможува интердисциплинарен пристап во проучувањето на содржините
во учебниците, како дискурси, при што
јазикот/текстот е перцепиран како интегрален дел на општествената практика.
Критичката дискурзивна анализа ги истражува релациите помеѓу дискурсите,
моќта, доминацијата и социјалната нееднаквост. Фокусот е ставен врз улогата
на дискурсот во ре/продукцијата на социјалната, културната или политичката
нееднаквост, злоупотребата на моќ или
доминацијa. (Wodak, 2013; Lazar, 2013)

1.3. Инструменти за изработка на анализа
Анализата е извршена врз основа на
постојни податоци, собрани со деск-истражување. Во родово сензитивната
анализа на содржина е применет квантитативниот и квалитативниот метод.
Квантитативната анализа на собраните

податоци, расчленети по пол, е со цел
да се направи исцрпен попис на ликовите/карактерите, кои треба да послужат во откривањето на родовите улоги,
идентитети и родовиот систем, застапени во учебникот. По анализата на родовите репрезентации, со примена на
критичка дискурзивна анализа се продира подлабоко во механизмите со кои
еден пол е дискредитиран или дискриминиран.
За обработка на податоците, прашањата се групирани во четири целини:
1. Податоци за учебниците и текстовите во учебникот
• застапеност на жените и мажите во
процесот на подготовка на учебниците;
• застапеност на авторки и автори на
текстовите и илустрациите во учебниците.
2. Употреба/ неупотреба
во-сензитивен јазик

на

родо-

3. Еднаква/ нееднаква застапеност (видливост/отсуство) на жените и мажите во текстовите и илустрациите
• застапеност на женски ликови/карактери во текстовите;
• број на клучни / централни ликови/
карактери;
• застапеност на женски ликови/карактери во илустрациите.
4. Начини на репрезентација: промовирани улоги, особини и однесувања за жени/ девојки и мажи/ момчиња (во текст и илустрации)
• застапеност на машки и женски ликови по професија;
• портретирање на улоги/активности
и особини според полот.

8

2. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО
2.1. Податоци за учебниците и текстовите
во учебникот
Застапеност на жените и мажите во
процесот на подготовка на учебниците
Учебникот „Македонски јазик за VII
одделение за основно образование“ од
Снежана Велкова и Соња Јорданова (во
натамошниот текст МЈ7-1), содржи 129
страници, со 54 тематски единици од наставните подрачја: литература, јазик (фонетика, морфологија и синтакса), медиумска култура и изразување и творење;
речник на непознати зборови и користена литература. Рецензентки на учебникот
се: Лидија Тантуровска, Милка Миновска
и Митра Цилевска, лекторка Елена Ташева и илустраторка Даниела Панчевска.
Учебникот „Македонски јазик за VII
одделение за осумгодишно основно
образование“ (2009) напишан во коавторство на Стојка Бојкова, Гордана
Алексова, Димитар Пандев и Косара
Гочкова (во натамошниот текст МЈ7-2),
содржи 89 страници, со 35 тематски
единици од областа на: литература, фонетика, морфологија, синтакса, речник
и стил, правопис, речник на помалу познати зборови и користена литература.
Рецензентки се Лидија Тантуровска,
Милка Миновска и Митра Цилевска,
лектор е Сашо Костовски, грфичкото
обликување Снежана Бошковска и графичкиот дизајн на корица е на Бисера
Атанасовска. Споредено со учебникот
МЈ7-1, постојат разлики и во структурата на содржината и во илустративните
прилози. Во учебникот МЈ7-2 не се оп-

фатени подрачјата медиумска култура
и изразување и творење, предвидени
во наставната програма, па и бројот
на тематски единици е помал од оние
во МЈ7-1. Исто така, овој учебник не содржи илустративни прилози, оттука
во спроведената анализа се опфатени
само текстовите кои се дел од грамтичките вежби и примери.
Учебникот „Македонски јазик за VIII
одделение“ од авторките Снежана Велкова и Соња Јорданова (во натамошниот
текст МЈ8), во издание на Министерството за образование и наука за РМ, 2010
година, содржи 172 страници, со 55 тематски единици од подрачјата: јазик, литература, изразување и творење и медиумска култура, текстови за проширување
на знаењата, податоци за писателите,
речник на непознати зборови и користена литература. Рецензенети се: д-р Гоце
Цветановски, Стојка Даскаловска и Катица Стојчевска и лекторка е Елена Ташева.
Уште на првото отворање на страниците на учебниците не може, а да не се
забележи доминантниот број жени, вклучени во процесот на подготовка на учебниците. Во учебникот МЈ7-1 жените се застапени во 100%, со 80% се вклучени во
МЈ7-2 и во учебникот МЈ8 жени се 83%.
Доминантиот број жени на прв поглед остава впечаток дека заживеал
процесот на интегрирање на родовата
рамноправност во учебниците, имајќи
предвид дека токму автор(к)ите на учебниците, и уште повеќе рецензент(к)ите
имаат моќ во обликувањето на содржината на учебниците.
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Графикон 1

Вклучени лица во изработка на учебник

100%
90%
80%
70%
60%
50%

80%

83%

20%

17%

100%

40%
30%
20%
10%
0%
жени

Но, сликата се менува кога станува
збор за изборот на текстовите во учебниците. И покрај очекувањето дека авторките ќе покажат поголема родова
сензитивност, доаѓа до израз родовиот дисбаланс во застапеноста на двата
пола како автори/ки на текстовите. Во
трите учебници, жените како авторки се
речиси невидливи.

Застапеност на авторки и автори на
текстовите и илустрациите во учебниците
Во учебникот по македонски јазик
(МЈ7-1), жените, како авторки на текстовите, се застапени со 7%, наспроти
64% мажи (5 автроки и 46 автори) и во
нешто поголем процент се појавуваат во МЈ7-2, 15% жени и 65% мажи (6
авторки, 26 автори). Најголем родов
дисбаланс е забележан во учебникот
по македонски јазик за осмо одделение (МЈ8), каде од 55 автори/ки, 52 се
мажи (69%), а само 3 се жени (4%). Графиконите 2, 3 и 4 го покажуваат полот
на автор(к)ите (параметарот непозна-

мажи

то се однесува на текстови од народната книжевност, басни, извадоци од
печат, репортажи и ученички состави,
во кои не е посочен автор).
Со ваквата дистрибуција на текстови, во кои доаѓа до израз доминацијата
на мажите како автори на текстовите,
учебниците имплицитно праќаат порака дека литературата е првенствено
машко поле, а малубројните авторки
како да се исклучок од востановеното правило. Од една страна, во првата
тематска единица посветена на македонскиот јазик во 19 век (МЈ7-1,МЈ7-2)
и македонскиот јазик меѓу двете светски војни (МЈ8), период на кодификација на македонскиот литературен
јазик, очекувана е застапеноста на
само машки автори и ликови, поради
целокупниот општествен контекст (исклученост на жените од јавната сфера
и образованието). Меѓутоа, и покрај
пробивот на жените во полето на литературата и јазикот, занемарувањето
на нивниот придонес, не само што говори за родовата несензитивност на
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автор(к)ите на учебниците, туку укажува и на непостоењето на критериум
за родова рамноправност при конце-

пирањето на наставните програми и
одобрувањето на учебниците.

Графикон 2

Aвтор/ки на текстови во MJ 7-1

7%

29%

жени
мажи
непознато

64%

Графикон 3

Aвтор/ки на текстови во MJ 7-2

15%

20%

15
жени
мажи
непознато

65%
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Графикон 4

Aвтор/ки на текстови во MJ 8

4%

27%

жени
мажи
непознато

69%

Графикон 5

Aвтор/ки на илустрации во MJ 7-1

30%

жени
мажи
непознато
61%
9%

Што се однесува до авторството на
илустрациите во учебниците, сликата
е поинаква. Во учебниците МЈ7-1 и МЈ8
преовладуваат илустрации во кои не

е наведено името на автор/ката (61% во
МЈ7-1 и 95% во МЈ8), а сосема мал е бројот
на застапени автори и авторки. Во МЈ71, фигурира само една авторка (која е и
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Графикон 6

Aвтор/ки на илустрации во MJ 8

2 2
%%

жени
мажи
непознато

96%

илустраторка на учебникот), но со седум
илустрации (30%), а две илустрации се
од двајца мажи (9%). Во учебникот МЈ8,
се појавуваат две илустрации од припаднички на женскиот пол (од авторка и ученичка) или 2%, и во ист толкав процент од
машки автори (две илустрации од двајца
автори). Учебникот МЈ7-2 не содржи илустрации, со исклучок на четири непотпишани слики со портрети на македонски
писатели-преродбеници (во првата тематска единица). Ова може да се означи
како исчекор во однос на родова неутралност при изборот на илустрациите,
за разлика од изборот на текстовите во
кои превладуваат мажи - автори.

2.2. Употреба/неупотреба на
родово-сензитивен јазик
Користењето на родово-(не)сензитивен јазик е еден од индикаторите за родовата (не)сензитивност на учебниците,
која, од една страна, е во корелација со
(не)сензитивнста на автор(к)ите, а од
друга страна е резултат на непостоење

на пошироки регулативи за негова употреба, кои треба да произлезат токму
од наставниците/наставничките по македонски јазик.
За разлика од автор(к)ите на текстовите кои користат родово-сензитивен
јазик, за автор(к)ите на сите три анализирани учебници е карактеристична
употребата на родово- несензитивен
јазик. Професиите исклучиво се наведени во машки род, еднина или множина
(наставник, писател, шминкер, сликар,
итн; или каскадери, акробати, артисти,
научници, инженери, итн.), па дури и самите авторки на учебниците МЈ7-1 и МЈ8
се потпишани како автори. Означувањето на професиите само во машки род,
не само што ја сугерира нерамноправноста на жените, туку имплицитно може
да поттикнува и/или да придонесува во
зацврстувањето на родовите стереотипи за одредени професии, првенствено
како машки професии. На пример, во
објасувањето што е биографија се вели:
„Биографија се пишува само за некоја
истакната личност (писател, научник,
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уметник, спортист...)“, што би требало да
биде дополнето, ...за некоја истакната
личност, жена или маж (МЈ8: 103). И ако
се земе предвид дека во прилозите се
дадени биографии само на машки писатели/поети и дејци, сосема е јасно каков
впечаток може да се изгради кај учениците. Од друга страна, контрадикторноста да е поголема, во учебникот МЈ8, во
објаснувањето за тоа што е актер, се употебува само машкиот род: „филмскиот
актер работи...“„филмскиот глумец им е
многу близок на гледачите..“, „..неговото
лице“.., „тој не мора...“ итн., (МЈ8: 132-133), а
како прилози се ставени фотографии на
женски глумици и извадоци од кадри со
глумци и глумици. Дури и како задача за
дома е дадена да се пронајдат податоци
за „омилениот глумец“. Со неводењето
грижа за граматичка употреба на двата
рода, свесно или не, се занемаруваат и
потиснуваат, во овој случај, жените актерки и може да се рефлектираат врз
идентификацијата на девојчињата со
нивните професионални улоги.
Исто така, во ниту еден учебник (во
вежбите, задачите и примерите) не е
развиена практика за обраќање и поставување на прашања во двата рода.
Прашањата се поставени во второ лице
еднина и множина, така што не може да
се одреди родот, а во учебникот МЈ8 се
присутни и директни обраќања само
кон машкиот род: „сигурно си гледал...
слушнал“ (МЈ8: 134-137).
Неутрални прашања и обраќања („состави реченици“, „прочитајте го текстот“
итн.), од една страна, може да се оценат
како позитвина тенденција во однос на
обраќањата само кон машкиот род. Од
друга страна, родово-неутралните реферирања, за кои останува отворено дали
се реферирања на машкиот род, или пак
подеднакво се однесуваат и на женскиот род, комбинирани со реферирања на
професии само во машки род, на пример: „замисли се во улога на шминкер“
(МЈ8: 140), наметнуваат дилема - кој треба да се замисли во ваква улога, девој-

чињата или момчињата, и дали девојчињата треба да се замислат во улога на
машка професија. Оттука, станува јасно
дека не се посветува доволно внимание на влијанието на употребата на родово-несензитивниот јазик врз перцепција на младите и нивната идентификација со родовите улоги и професии.

2.3. Еднаква/нееднаква застапеност
(видливост/ отсуство) на жените
и мажите во текстовите
и илустрациите
Застапеност на женски ликови/карактери
во текстови
Спроведената анализа за соодносот
во застапеноста на женски и машки ликови/карактери во текстовите покажува
дека во сите три учебници најзастапени се машките ликови. Родовиот дисбаланс е најголем во учебникот МЈ7-2, во
кој мажите се застапени со 63%, а жените со 18%. Со 18% женските ликови се застапени и во учебникот МЈ8 (47% машки), а нешто поголем е процентот во
МЈ7-1, 26% женски, наспроти 45% машки
ликови. Во помал број текстови машките и женските ликови се подеднакво застапени (12% во МЈ7-1, 9% во МЈ8 и 4% во
МЈ7-2), а полот на ликовите не е определен (човек, луѓе, дете, лица) во: МЈ7-2 со
9%, со 5% во МЈ7-1 и 4% во МЈ8. Застапеноста на текстови во кои не фигурираат
ниту машки, ниту женски ликови е: 22%
(МЈ8), 13% (МЈ71) и 7% (МЈ7-2).

Број на клучни/централни ликови/
карактери
Во анализираните текстови мажите
најчето се појавуваат и како главни ликови. Повторно најголем родов јаз е забележан во учебникот МЈ7-2, со 72% машки
и 9% женски ликови. Потоа следи учебникот МЈ8 со 14% главни женски ликови
и 42% машки ликови. Во најголем процент, но не и доволен, женски главни ли14

кови се застапени во МЈ7-1 со 20%, а 44%
се машки ликови. Подеднакво машки и
женски ликови се застапени со 12% (МЈ7-1
и МЈ8), и 6% во МЈ7-2, а процентуалната
застапеност на текстови во кои не фигу-

рираат машки и жениски главни ликови
е: 31% (МЈ8), 15% (МЈ7-1) и 13% (МЈ7-2). Во
8% од случаите во МЈ7-1, и 1% во МЈ8, не е
определен полот на главните ликови.

Графикон 7

Застапеност на женски и машки ликови во МЈ 7-1

5%
12%
машки ликови
45%

12%

женски ликови
машки и женски ликови
нема машки и женски ликови
неопределени

26%

Графикон 8

Застапеност на женски и машки ликови во МЈ 7-2

9%
7%
3%

машки ликови
женски ликови
машки и женски ликови

18%

нема машки и женски ликови
63%

неопределени
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Графикон 9

Застапеност на женски и машки ликови во МЈ 8

4%

22%

машки ликови
47%

женски ликови
машки и женски ликови
нема машки и женски ликови

9%

неопределени

18%

Графикон 10

Пол на главни ликови во MJ 7-1

16%

машки ликови
12%

44%

женски ликови
машки и женски ликови
нема машки и женски ликови

20%
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Графикон 11

Пол на главни ликови во MJ 7-2

13%

6%
машки ликови
женски ликови

9%

машки и женски ликови
нема машки и женски ликови
72%

Графикон 12

Пол на главни ликови во МЈ 8

1
%

31%

машки ликови
42%

женски ликови
машки и женски ликови
нема машки и женски ликови
неопределено

12%
14%
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Основниот текст во учебниците МЈ71 и МЈ8 (во тематски единици од подрачјата литература, медиумска култура
и текстови за проширување на знаењата), е дополнет со интерпретации кои
треба да ги направат содржините поинтересни и кои се во функција на подобро разбирање на текстот, поттикнувајќи ги учениците/ничките критички
да ги промислуваат и анализираат текстовите. Прашањата наменети за дискусија се во корелација со тематиката на
текстот и улогата на главните ликови,
па оттука не зачудува што и во интерпретациите главно се зборува за машките ликови/карактери. Но, ако се земе
предвид дека во трите анализирани
учебници преовладуваат текстови со
родово неутрална тематика (поврзани
со случка од животот, интимните чуства
на главниот лик, или пак се опишува
некој настан без реферирање на пол)
и во кои не е забележано стереотипно
претставување, се наметнува прашањето зошто и во текстови со ваква тематика, па дури и кога се напишани од авторка, се избираат токму машки главни

ликови. Имајќи ја предвид социјализаторската улога на образованието и
влијанието врз градењето на ставовите
на учениците/ничките, ваквиот избор
на главно машки ликови, кој е во духот
на патријархалната традиција, може да
придонесе во зацврстувањето на традиционалните сфаќања и уверувања
за приоритетната улога на мажите. Во
текстовите пак, со историска и патриотска тематика, или од народната книжевност, за кои е карактеристично традиционалното претставување на жените,
проблемот е во непроблематизирањето на прашањето за подредената и пасивна улога на женските ликови.

Застапеност на женски ликови/карактери
во илустрации
Во илустративните прилози, како
пропратни елементи на текстовите во
учебниците МЈ7-1 и МЈ8, застапеноста
на машките ликови е во многу помал
процент од текстовите. Во учебникот
МЈ7-1 може да се забележи приближен родов баланс во застапеноста на

Графикон 13

Ликови во илустрации МЈ 7-1

28%

30%

само машки
само женски
претежно женски
подеднакво машки и женски
ни машки ни женски
13%

21%
8%
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машки и женски ликови: 11 илустрации
(25%) се со машки и претежно машки ликови и 10 илустрации (23%) се со
женски и претежно женски ликови. Во
5 илустрации (12%) подеднакво се појавуваат машки и женски ликови, а во
најголем број илустрации (17 или 40%)
нема ниту женски, ниту машки ликови.
Во учебникот МЈ8, и покрај тоа што е од
исти авторки, соодносот е поинаков. Во
најголем процент (57%) се илустрации
во кои нема ниту женски, ниту машки
ликови, а потоа следат илустрациите

со 19% во кои се застапени само машки ликови и претежно машки ликови.
Само женски ликови се застапени со
12%, а подеднакво машки и женски ликови се појавуваат во 11% од илустрациите. Од една страна доминанира бројот
на неутрални илустрации без ликови,
што би можело да се означи како исчекор во родовата неутралност, а од друга страна, во останатите илустрации,
машките ликови повторно преовладуваат во однос на женските.

Графикон 14

Ликови во илустрации во МЈ 8

18%

само машки

само женски
13%

претежно машки
подеднакво машки и женски

57%
1%

ни машки ни женски

11%

2.4. Начини на репрезентација:
промовирани улоги, особини и
однесувања за жени/ девојки и
мажи/ момчиња (во текстoви и
илустрации)
Репрезентација на машки и женски
ликови, по професија
Трите анализирани учебници не содржат текстови кои експлицитно се
посветени на професионалните улоги.

Меѓутоа, во содржината на текстовите и
примерите, како и во илустрациите, се
провлекуваат различни професии, кои
главно се поврзани со машките ликови,
што дополнително влијае врз перцепцијата за „машки“ и „женски“ професии.
Бидејќи прашањата и задачите се важен структурален елемент на современите учебници, во анализа на улогите,
активностите и особините, спроведена
низ родова призма, и на овој сегмент
му е посветено посебно внимание.
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Во учебникот по македонски јазик за
седмо одделение (МЈ7-1), во професионални улоги, машките ликови се појавуваат во 80%, а женските во 60%. Од 10 наведени професии, во 4 професии се застапени и двата пола, но според бројот
на ликовите, повторно приоритетот им
е даден на мажите: во улога на уметник/
ничка и работник/ничка се појавуваат
3 машки и 1 женски лик, а во улога на
наставник/ничка и артист/артистка 2
машки и 1 еден женски лик. Само еден,
и тоа женски лик, се појвува во улога на
докторка (нестереотипно) и еден како
чистачка (стереотипно), додека по еден
само машки лик е застапен во четири
професии (пистаел, овчар, војник и трговец). И во илустрациите ретко се прикажани професионалните улоги, но и
тука се во полза на мажите. Од вкупно 3
илустрации, 2 се со машки ликови, како
сликар и работник, и една е родово сензитивна, во која заедно се прикажани
аптекарка и аптекар, но која самата по
себе не е доволна за надминување на
родовите стереотипи за машки и женски професии.

Во учебникот по македонски јазик
за седмо одделение (МЈ7-2), соодносот
е 86% машки и 21% женски ликови, во
вкупно 14 спомнати професии. Женските ликови се појавуваат само во 3 професии (во примерите и вежбите) со по
1 лик на докторка и хемичарка и 2 лика
на медицинска сестра. Машките ликови
пак, се застапени (и во текстовите и во
примерите) во 12 професии, и тоа најчесто како доктор (4), шумар (2) и по 1 лик
на географичар, инженер, директор, рудар, орач, астронаут, чувар, стражар, овчар и мајстор.
Најголем родов јаз во професионалните улоги е забележан во учебникот
по македонски јазик за осмо одделение
(МЈ8), во кој, иако е од истите авторки
како и во учебникот МЈ7-1, не фигурира ниту еден женски лик, 100% се само
машки ликови, што укажува на непостоење на критериум за рамноправна
родова застапеност. Машките ликови
се споменати во 5 професии, со 3 ликови како лекар/доктор, и со по 1 лик како
електричар, професор, агент и поет.

Графикон 15
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Машките ликови не изостануваат и во
илустрациите (2) на учебникот, во кој се
прикажани во улога на рибар и сликар,
а се појавуваат и неколку фотографии со
само женски ликови, но во улога само
на актерка (3 фотографии на актерки, 1
заедничка фотографија на актерка и актер, и 2 фотографии извадоци од кадри
со актери и актерки).
Спроведената анализа покажува
дека во сите три учебници преовладува традиционалната поделба на машки и женски професии, па ниту жените
се појавуваат во професии кои, во нашето општество, сè уште се сметаат за
типично машки професии, „машки работи“ (овчар, воин, чувар, мајстор, рудар, итн), ниту мажите се појавуваат во
професии кои стереотипно се сметаат
за женски професии (чистачка, медицинска сестра).

Портретирање на улоги/активности и
особини, според полот
Начинот на прикажување на женските и машките улоги/активности и
особини е значаен индикатор за (не)
застапеноста на родовите стеротипи
во учебниците. Во отсуство на интегриран родов концепт во наставните
планови и програми, и имајќи ја предвид поголемата општа застапеност на
машките ликови во текстовите и нивната застапеност како главни ликови,
носители на дејствата, би било спротивно на очекувањата, на преден план
да бидат ставени женските активности, интереси и особини.
Прикажувањето на женските активности и интереси (во кои се проткаени
и особините на ликовите) варира и во
содржината на текстовите (во зависнот
од тематиката) и во граматичките вежби
и примерите. Бидејќи во учебникот по
македонски јазик за седмо одделение
МЈ7-2, се застапени само кратки извадоци на текстови или извадоци на рече-

ници од текстови, во склоп на вежбите
и примерите наменети за совладување
на јазикот, улогите/интересите и особините на половите се откриваат само
преку овој сегмент.
Во текстовите со историска тематика
(МЈ7-1 и МЈ8), како и во народните песни и приказни, согласно со тогашниот
општествен, строго патријархален, контекст, улогата на женските ликови е пасивна, а активната улога им припаѓа на
мажите. Судбината на жените, кои се во
сенка и под закрила на мажите, е пресликана и во женските ликови на текстовите. Оттука, нивното прикажување
како ја оплакуваат „женската судбина“,
мажењето против нивна воља (примерот со „Бегалка“ од Иљоски, МЈ8: 93),
или пак нивната цврстина и тивкa решителнoст, „попрво да умрат“ отколку
да станат Турчинки („Македонска крвава свадба“ од Чернодрински, МЈ8: 98).
Во елегиите жените тажат по изгубениот син („Сердарот“ од Прличев, МЈ8: 49)
или ќерка (МЈ7-1: 58), или со „жал и тага,
во плетење и везење“ ги минуваат деновите чекајќи го синот/сопругот да се
врати од печалба (МЈ7-1: 99). Не изостанува и истакнувањето на сестринската
улога, да „бдее“ над братот (во драмскиот текст за „Болен Дојчин“, МЈ7-1: 102), и
да го „негува и да му служи на братот,
нејзиниот стопан“ (драмски текст со
истот мотив, МЈ8:157).
И додека жените пасивно тажат, жалат
или се грижат, во текстовите со историско- патриотска тематика, како и во народните песни, мажите се војводи, комити, воини, револуционери, војсководци,
кои со невидена храброст и јунаштво се
борат за ослободување на татковината
(поткрепени и со илустрации на само
машки личности). И, ако е разбирлива
застапеноста на текстовите, кои се во
функција на запознавањето на учениците/ничките со историското минато на нашиот народ, проблемот е што не е застапен ниту еден текст во кои се спомнува
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придонесот на жените и нивното (иако
малубројно), но сепак активно учество
во борбите. Оттука, храброста, јунаштвото и патриотизмот се најчесто истакнати
особини и вредности, доделени само на
машките ликовите, кои, под влијание на
традицијата, сè уште се сметаат за главни машки одлики. Дури и во емоциите
постајат разлики. Тагата и болката на
мажите се разликува од онаа на жените.
Тие тагуваат по родниот крај и за нив во
преден план е љубовта кон татковината.
Овие емоции не се изразени кај женските ликови поради ограничувањето
во домашниот амбиент, а дали и колку
критички ќе се дискутира за поставеноста на родовите улоги и за разликите помеѓу машките
и женските особини
и доблести, останува на сензитивноста
на наставниците/ничките.
Во социјалните песни (МЈ7-1), со исклучок на „Копачите“ од Кочо Рацин,
каде се спомнати и копачки (МЈ8: 68),
повторно во духот на патријархалната
традиција, главната улога на хранители
ја имаат мажите, кои поради општествениот контекст и социјалните нееднаквости се принудени на напорна („аргатска“
работа). Аргатувањето на жените (на полињата со афион) е спомнато само во
еден случај, во драмскиот текст „Бегалка“, и тоа преку споредниот лик на мајка
која, воедно, е претставена и како добра
и умна (МЈ8: 94). И уште еден лик на „сиромашна, вредна и храбра“ мајка, водвица, се појавува во автобиографијата
на Прличев (МЈ7-1: 93), која се труди да
го образува синот. Инаку, работливоста на жените, како главна позитивна
одлика и „круна“ на женските особини,
наспроти „мрзеливоста и болежливоста“ (МЈ8), стереотипно се поврзува со
домашната работа, што пак е чест мотив
во народното творештво (МЈ7-1 и МЈ8),
во кои не изостанува и истакнувањето
на женската убавина (4 случаи во МЈ7-1,
и 3 случаи во МЈ8).

Од текстовите со социјална проблематика, како противречен и несодветен
пример за возраста во прикажувањето на машките и женските особини, ќе
го издвоиме текстот во кој накратко е
прераскажана содржината на филмот
„Ангели на отпадот“ (МЈ8: 109). Филмот
е со современа тематика, во кој ликовите „тонат“ во сиромаштија, а за кои се
вели дека сепак не го изгубиле достоинството. И, наспроти ликот на Гаврил,
кој „напорно работи“ во фабрика и едвај
прежувува со своето семејство, е претставен ликот на Рушка, како „впечатлив
лик“, која имала многу мажи кои и „подвалувале“ и ја „искористувале“, па „спас
побарала во алкохолот“, што е сосем
контрадикторно на исказот дека ликовите не го изгубиле достоинството. И,
ако е интенција да се надмине патријархалната рамка на прикажување на женските улоги и особини, се запаѓа во друга крајност, повторно во прилог на мажите, сугерирајќи дека во сиромаштија
само мажите може да го сочуваат достоинството, а жените полесно се препуштаат на пороците. Ваквите примери укажуваат на неводењето грижа од
страна на авторките, а и рецензет(к)ите,
за моделите кои се нудат преку улогите
на ликовите, како и за нивното влијание
врз самодовербата на девојчињата.
Варирањето од нестереотипно до
стереотипно прикажување на улогите
се забележува и во извадокот од романот со научно-фантастичен жарн „Бескрајна приказна“
(МЈ8: 89-90). Од една страна, нестереотипно, како главен лик ќе се појави
женски лик, „Детска Царица“, во улога
на владетелка, од друга страна, на површина ќе избие стеретипното прикажување на машкиот лик, во улога на
спасител на царицата, повторно „јунак“,
и на софистициран начин ќе ја засени
главната улога на женскиот лик. Така
што во учебниците МЈ7-1 и МЈ8, нема
жарн (вклучително и авантуристиките)
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во кој не превладуваат машки ликови
и активности, па оттука и почестото истакнување на машките особини и доблести, и тоа главно во традиционални
стереотипни рамки.
Отстапувањето од стеротипните рамки може да се забележи само во еден
случај во учебникот МЈ7-1, во прикажувањето на семејните улоги, во кој мајката е прикажана како строга, а таткото
како благ и чуствителен, но кое ќе се побие со илустрацијата во истиот учебник,
на семејство со лик на строг татко, блага
мајка и ќерка. Не изостанува и илустрација во која е прикажана взаемната љубов на мајката и детето, а за која е дадена и домашна задача, со што се поддржува длабоко вкоренетото уверување
за посебната и неусловена мајчинска
љубов. Така, патријархалната слика за
мајката „полна со љубов“ на своевиден
начин се рефлектира и во учебниците,
па најфреквентен е ликот на мајка во 9
случаи и 4 случаи со лик на татко (МЈ7-1),
а во МЈ8, 6 случаи со лик на мајка и 2 со
лик на татко.
Кога станува збор за љубовта кон саканиот/саканата, чест мотив во поглем
број текстови со различни жарнови
(МЈ7-1 и МЈ8), позитивна тенденција е
што нема разлика во опишуањето на
женските и машки емоции, но „љубовта“ по книгите, образованоста/ученоста и чесноста се доделени само на
машките ликови. Хуманоста, како заедничка одлика на мажите и на жените, се
среќава со по еден случај во учебникот
МЈ71. Позитивно и нестереотипно прикажување на машките особини, е претставувањето како нежни (еден случај во
МЈ7-1) и грижливи (еден случај во МЈ8),
а од негативни особини: мамењето (4
случаи), грубоста, мрзеливост, изневерувањето (МЈ7-1) и неуредноста (МЈ8).
Од негативните женски особини, освен
мрзеливоста и болежливоста (МЈ8), се
споменува уште и злобата (МЈ7-1) и тоа
во народна песна.

Во текстовите на анализираните учебници, аналогно на општественото неприфаќање, не се застапени ликови од маргинализираните групи, како на пример
ромите, лицата со различна сексуална
ориентација и со попреченост. Исклучок
се два кратки текста во учебникот МЈ7-1,
кои се само дел од граматичките вежби,
што дополнително говори за нивното
игнорирање. Во едниот текст е даден
пример за момче кое освен трговија го
научило и знаковниот јазик, а во другиот
текст се искажани емоциите на главниот
женски лик, девојчето Лорета, која поради хендикепот („малку накуцнуваше“) е
изложено на потсмев (МЈ7-1: 11). Текст со
ваква тематика, што не би смеело да се
дозволи, е даден само како вежба за акцентирање на зборови, но не и за критичка дискусија која треба да ја поттикнува толерантноста и прифаќањето на
меѓусебните разлики.

Улоги/активности и особини, во вежби
и примери
Спроведената анализа на граматичките вежби и примери во трите учебници
покажува спелт на стереотипни и нестереотипни прикажувања на интересите
и улогите на девојчињата/жените и момчињата/мажите, при што, со мало отстапување во учебникот МЈ7-1, на преден план
избиваат машките интереси и активности.
Карактеристично е што во ниту еден
од учебниците не се избегнати класичните стереотипни примери за „женските“ домашни улоги: „Маре (Гордана) шие
убаво“, „баба плете чорапи“, „ја чува сестричката“ (МЈ7-1), или „баба плете џемпер“, „мајка готви“, „мати јајца“ (МЈ8), и
„баба шие“, „Елена прави палачинки“,
„тагува по миленичето“ (МЈ72), како што
нема ниту еден пример машко да покаже интерес за домашните работи, традиционално сфатени како „женски“ работи.
Во учебникот МЈ7-2 машките интереси и активности се истакнати во 70% од
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примерите во кои повеќе од половината (43%) се стереотипни: момчињата
играат фудбал (3 примери), прават летала (2), се натпреваруваат, се забавуваат,
учествуваат во тепачки, се организираат во банди, се интересираат за мотори
и се капитени на екипи, а машки ликови се појавуваат во улога на господин
и господар. 27% се позитивни примери
во кои момче: „чита книга“, „пишува поезија, „е занесен по ботаника“, „се интересира за хорско пеење“, „настапува
во хор“ и „напорно работи“ (го издржува
семејството со разнесување весници),
и во 2 примери е покажан стравот/исплашеноста на момчињата, а кои не се
претсавеани како непосакувани машки особини. Од 30% примери со женски интереси, 10% се со стереотипни
домашни улоги, а во останатите 20%,
акцентот е ставен врз учењето: „таа е
родена за книга“, „чита книга“, „жедна е
за знаење“, „седи и учи“, „пишува и му
помага на Миле“, „посетува музеи“. Секако ова би биле позитвни примери доколку не се само тие, кои, како модели
за идентификација може да ја наметнат
сликата дека девојчињата немаат интерес за ништо друго освен да учат, понекогаш да прават палачинки, а дозволено е и да тагуваат по миленичињата,
но не и да се бават со „машки работи“
(фудбал, мотори, итн., а камо ли да се бават со тепачки, банди, кои секако не се
позитивни примери за идентификација
ниту за момчињата).
Во учебникот МЈ7-1 превладуваат родово неутрални примери, а во останатите приоритетот е даден на активностите
на девојчињата (53%), што би можело да
се означи како исчекор, но доколку 23%
не се со стереотипните улоги во домот.
Во 30% од случаите е надмината стереотипноста со ликови на девојче кое „плива“ (2 примери), „трча најбзро“, „свири“
и покажува интерес за сликање. Интересите на момчињата се застапени со
47%, од кои нестеротипни се 29%: „Борче купи книга“, „сака велосипед“, „нау-

чил трговија и знаковен јазик“, „пишува
песна“ и покажува страв. Во останатите
примери (18%) се прикажани потипични „машки“ интереси: кон риболов (2)
и трговија (1). Во прилог на активностите на девојчињата се и 3-те илустрации
со прикажани девојчиња како учат (2)
и присуствуваат на театарска претстава (1), а нема ниту една илустрација со
активности на момчињата. Исчекор во
приближувањето на „машкиот“ и „женскиот“ свет, со прикажување на задеднички интерси и споделени активности
се две илустрации, една со момче и девојче на ливада и една фотографија со
еколошка акција во која заедно учествуваат девојки и момчиња.
Во учебникот МЈ8, иако напишан од
исти авторки, предноста е дадена на
машките интереси и активности (63%),
со 2 примери со ликови на момчиња кои
учат и пишуваат песна и по еден пример
со лик на момче кое чита книга, бере
јагоди, свири на гајда, студира режија,
оди на риболов, а покажува и „љубов
кон книгата“, страв и тага („лее солзи“).
Од 37% примери со женски ликови и во
овој учебник поголем е процентот (21%)
на нестеротипни активности: „успешна
пливачка“ (1) и девојче што пее (3), а 16%
се стереотипни со домашни „женски“
активности. Во илустрациите, слично
како и во МЈ7-1, се приложени фотографии само на девојчиња како учат (1), девојки како пеат (1) и една илустрација на
девојка која работи на компјутер. Споделени машки и женски интерси се прикажани на 2 фотографии, една на девојки
и момчиња како заедно играат кошарка
и една заедничка фотографија на момчиња и девојчиња во училница.
Може да се забележи дека најчесто
застапени примери, во кои момчињата и девојчињата покажуваат ист интерес, во трите анализирани учебници, е
учењето, додека останатите примери
се со подвоени интереси и улоги, без
разлика дали се стереотипни или не-
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стереотипни (на пр. ако девојче плива,
нема пример и момче да плива, итн.).
Во сите нив се застапени примери
(иако ретки), во кои момчиња покажуваат страв и плачат, што може да се означи како исчекор во надминувањто
на востановеното сфаќање дека момчињата треба да бидат силни и да не
покажуваат емоции. Позитивна тен-

денција е и застапеноста на големиот
број родово неутрални примери, но во
сите учебници отсуствуваат примери
со ликови на момчиња/мажи и девојчиња/жени во заеднички улоги и споделени активности (и во домот и надвор од домот), кои се клучен услов за
родово сензибилизирање на младите.
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ЗАКЛУЧОК
Анализираните учебници по македонски јазик за седмо и осмо одделение
се конструирани согласно со наставните програми за македонски јазик за
седмо (2008) и осмо одделение (2009), а
кои, со воведување на деветгодишното
основно образование, од 2010/11 година,
се еквивалентни со наставните програми за осмо и девето одделение.
Увидот во наставните програми покажува дека и покрај тоа што се изработени по донесувањето на првиот Закон за
еднакви можности на жените и мажите
(2006 година), и Националниот план за
акција за родова рамноправност (20072012), во нив не е инкорпориран концептот за родовата рамноправност и
не се посочува на потребата од родова
сензибилизација на учениците, па оттука сензибилизирањето е препуштено и
зависи од родовата сензитивност на авторите/ките на учебниците и наставниците/ничките по македонски јазик. Исто
така, останува отворено прашањето за
критериумот при изборот на автор(к)
ите на учебниците, како и на останатиот
персонал вклучен во нивната изработката, па доминантниот број инволвирани жени во учебниците, предмет на
анализата, може да се толкува како исчекор во родовата рамноправност а,
всушност, може да се должи на феминизацијата на наставничката професија.
Непостоењето на критериум за рамноправна родова застапеност се рефлектира во сите сегменти на учебниците, од застапеноста на авторите/ките на
текстовите и илустрациите, преку за-

стапеноста на ликовите во текстовите/
илустрациите и главните ликови, прашањата наменети за интерпретација на
текстовите, па сè до граматичките вежби, задачи и примери.
Спроведената анализа го покажува
невоедначениот пристап кај автор(к)
ите на учебниците, кој доаѓа до израз
уште при изборот на автори/ки на текстовите и на илустрациите. Од една
страна, е евидентен родовиот јаз во застапеноста во текстовите во трите учебници, авторките се целосно поттиснати,
од друга страна, во учебниците МЈ7-1 и
МЈ8 кои се пропратени со илустративни прилози, сосема е мала и речиси е
избалансирана застапеноста на автори/
ки на илустрациите, со дадена предност во МЈ7-1 на бројот на илустрации
од една иста авторка. Изборот на главно машки автори на текстовите е еден
од индикаторите за родовата нееднаквост во учебниците, како и за занемарувањето на придонесот на жените во литературата, од друга страна, со изборот
на илустрациите во однос на авторите/
ките, и со затапеноста на најголем број
неутрални илустрации, како да е направен исчекор кон родовата неутралност.
Фаворизирањето на машкиот род
најмногу доаѓа до израз во преовладувањето на машките ликови, како во
текстовите на трите учебници, така и во
илустрациите (МЈ7-1 и МЈ8). Мажите ја
имаат главната и активна улога, додека жените се во сенката на мажите. На
жените/ девојчињата им се припишани
помалку особини отколку на мажите, а
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распонот на активностите и интересите е многу потесен од оној на мажите,
со што се подржува патријархалната
слика за главната улога на мажите. И
додека, од една страна, ќе се забележи
благ исчекор во нестереотипното претставување на машките ликови, како
чувствителни, грижливи, кои знаат да
го покажат стравот, тагата, и да пролеат
солзи, на површина ќе избијат традиционалните „машки“ особини и вредности
(храброст, јунаштво, патриотизам), како
и стереотипното одвојување на „машки“ професии и активности во кои женските ликови немаат удел, а и обратно.
Варирањето од стереотипно до нестереотипно прикажување е својствено
и за женските ликови. Покрај типично
„женските“ особини како што се трпеливост, грижливост, емоционалност, ќе
се појават и особини на строгост, цврстина и решителност. Прикажувањето
на заеднички и споделени улоги, како
начин за приближување на машкиот и
женски „свет“, се ретки примери и тоа
само во илустрациите на учебниците
МЈ7-1 и МЈ8.

односи, сепак, со селективноста во изборот на текстовите и нивните автори/
ки, фаворизирањето на машкиот род во
сите сегменти на учебниците, употребата на родово несензитивен јазик, дури и
со директни обраќања само кон машкот
род (МЈ8), истакнувањето на придонесот само на мажите во сферата на литературата и јазикот (со исклучок на само
една спомната жена, како есеистка, Катица Ќулафкова, во МЈ7-1), автор(к)ите на
учебниците, свесно или не, придонесуваат во одржувањето на патријархалниот културен образец, а социјализацијата
на децата е во духот на родовата нееднаквост. Учебниците се уште рефлектираат родови стеротипи, не се тематизира нееднаквоста на жените и мажите, а
критичката дискусија за поставеноста
на половите останува на родовата сензитивност на наставниците/ничките.
Изостанува и интеркултурниот дијалог
и покажувањето интерес за другоста, со
што би се поттикнувала толерантноста
кај учениците/ничките и прифаќањето
на меѓусебните разлики.

На ваков начин начин, и покрај повременото отстапување од традиционалните рамки на машко/женските
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ПРЕПОРАКИ
Спроведеното истражување покажа
дека учебнците по македонски јазик,
за осмо и девето одделение, кои се користат во основното обаразование во
нашава држава, не развиваат култура
на родова рамноправност, како една од
битните претпоставки на современите
учебници. Дадените препораки се во насока на промовирање на родовата рамноправност во образовните политики.

Препораки за Министерство за
образование и наука
1. При акредитацијата на учебниците,
еден од стандардите да биде уважувањето на родовата рамноправност.
2. Изработка на нови урнеци за наставни планови и програми со инкорпориран родов концепт, согласно со
стандардите во постојните закони и
стратешките документи.
• Во наставните програми да се истакне потребата од родова сензибилизација на учениците, акцентот да не
биде ставен само на стекнување на
стручни компентенции, туку и врз
градњето на личноста на учениците,
како родово сензитивни, демократски и толерантни личности;
• Критичкото промислување и анализирање на текстовите да се дополни
и со критичко промислување на поставените родови улоги. Ако текстовите, кои се дел од културно историското наследство, не може и не треба
да се заобиколат, тие може да бидат
добар пример за тоа кави биле, как-

ви се сега и какви треба да бидат
улогите на половите;
• Воведување содржини во кои е инкорпорирана родовата проблематика и кои ќе ја одразуваат родовата
еднаквост (што ги прикажуваат рамноправните улоги меѓу половите).
3. Да се акредидираат соодветни програми за обука наменети за професионално усовршување на наставниците/ничките во сферата на родовата рамноправност.
4. Планирање проекти во кои интегрално ќе се спроведува анализа на
сите учебници по еден предмет, застапени во сите години во основното образвание, и посебно за средното образование, наместо парцијално спроведени анализи на одделни
учебници.
5. Координираност помеѓу Министерството за образование, Министерството за труд и социјална политика
и невладиниот сектор во изборот
на учебниците, како предмет за
анализа.
6. Достапност до информации за спроведените анализи на официјалната
веб-странa на
Министерствoто за
образование.
7. Во анализата и ревизијата на учебниците од родов аспект да бидат
вклучени стручно профилирани кадри од родовите студии.
8. Да се следи и евалуира колку родовата перспектива е интагрирана во
учебниците и наставата на сите нивоа на образование.
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Препораки за родово сензитивни
учебници
1. Да се почитуваат индикаторите за
родова сензитивност:
• Родов баланс на автори и авторки на
текстови и илустраци;
• Користње на родово сензитивен јазик (во означувањата на професиите
и во адресирање на прашањата кон
двата рода);
• Родов баланс на машки и женски ликови во граматичките вежби и примери;
• Подеднаква застапеност и нестереотипно прикажување на машките и
женсите ликови во професионалните и домашни улоги, активности и
интереси;
• Застапеност на текстови и илустрации во кои машките и женските ликови заедно учествуваат и споделуваат заеднички активности и интереси (во домашната и јавната сфера);

• Критичко просмислување на интерптретацијата на текстовите и илустрациите од родов аспект.
2. Истакнување и на придонесот на
жените во областа на литературата,
како пистелки на различни жарнови.
3. Вкучување и на ликови од маргинилизираните групи во прикажуваењето на улоги, активности и интереси од родов аспект.

Препораки за наставниците/ничките
1. Усовршување на знаењата и вештините од областа на родовата рамноправност (учество во обуки, семинари и конферанции).
2. Критички да пристапуваат кон текстовите и илустрациите во кои се
појавуваат родови стереотипи.
3. Да промовираат алтернативни сценарија на традиционалните концепти за семејниот живот (брак, татко и мајка со деца).
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