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HYRJE 
 

Qëllimet e hulumtimit 
 

Hulumtimi i librave shkollor të cilët përdoren në procesin arsimor me nxënësit nga 
klasa e gjashtë e deri në klasën e nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar paraqet vazhdimin e atij 
hulumtimi i cili i si objekt studimi i kishte librat shkollor të mësimit klasor dhe e ka të njëjtin 
qëllim: të shihet përfaqësimi dhe mënyra e paraqitjes së veçorive kulturore dhe 
ndërveprimit mes bashkësive të ndryshme etnike të cilat jetojnë në Republikën e 
Maqedonisë, si dhe prania e përmbajtjeve multikulturore që kanë të bëjnë me një kontekst 
më të gjerë, global. Gjendjet e identifikuar mundësojnë që të shihet se a i sensibilizojnë librat 
shkollor nxënësit më të rritur në shkolla dhe në çfarë mase për të ndryshmen me të cilën 
janë të rrethuar dhe a i nxisin për një dialog dhe bashkëpunim interkulturor. Në atë mënyrë 
njohuritë e fituara do të jepnin kahet për avancimin e kualitetit të librave shkollor nga 
aspekti i multikulturalitetit dhe interkulturalitetit, e me këtë do të paraqesin kontribut në 
ndërtimin e ambientit edukativo – arsimor interkulturor në Republikën e Maqedonisë.  

 

Metodologjia e hulumtimit 
  

Në hulumtim janë të përdorur metoda dhe procedura të kombinuara kualitative dhe 
kuantitative, kurse rezultatet janë të paraqitura nëpërmjet përshkrimit narrativ, tabelave 
dhe ilustrimeve me shembuj.  

Për përpunim kualitativ është përdorur metoda Analiza e përmbajtjes nëpërmjet 
kategorive të përkufizuara në mënyrë deduktive. Duke u nisur nga përcaktimet e nocioneve 
multikulturalizëm dhe interkulturalizëm, janë të nxjerrë gjashtë kategori për analizë: 1. 
identiteti kulturor; 2. ndërveprimi mes të ndryshmëve; 3. stereotipat dhe paragjykimet; 4. 
emrat personal dhe autorët; 5. paraqitja e atdheut dhe 6. të hapurit ndaj botës. Në vazhdim 
është përkufizuar çdo kategori.  

Identiteti kulturor paraqet një grup të karakteristikave sipas të cilave njihet 
individi, e që formohet nën ndikimin e kulturës së cilës ai i përket. Ai përfshin aspekte nga 
përkatësia nacionale dhe fetare, të gjuhës, të traditës, zakonet, të historisë etj.  

Ndërveprimi mes të ndryshmëve nënkupton komunikimin social mes dy ose më 
shumë personave ose grupeve të cilat janë të ndryshëm sipas përkatësisë etnike dhe/ose 
fetare dhe asaj gjinore, e që realizohet për argëtim dhe shoqërim, bashkëpunimit 
profesional, ndihmës së ndërsjellë, aleancave e të ngjashme. Në shoqëri multikulturore 
ndërveprimi mes të ndryshmëve është tregues për integrim dhe bashkëjetesë të pjesëtarëve 
të kulturave të ndryshme.  

Stereotipa dhe paragjykime janë besime për grupe të veçanta shoqërore (të 
kategorizuara sipas racës, përkatësisë nacionale dhe fetare, sipas gjinisë dhe seksit, 
profesionit etj.) të cilët janë formuar pa pasur njohuri të mjaftueshme dhe rishikimit kritik. 
Stereotip paraqet gjeneralisim të thjeshtëzuar për karakteristikat e pjesëtarëve të një grupi 
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të caktuar, që mund të ketë konotacion fyes. Paragjykim është qëndrim i pabazë por i 
mbrojtur me ngulm, i ndjekur me ndjenja të forta, i ndërtuar në bazë të informatave 
pjesërisht të sakta ose të pasakta të cilat e shtrembërojnë realitetin.   

Emrat personal dhe autorë si kategori përfshin dy aspekte: përfaqësimit e emrave 
personal të cilat janë më karakteristik për pjesëtarët e një bashkësie të caktuar etnike në 
Republikën e Maqedonisë dhe përfaqësimit të autorëve të veprave letrare, figurative dhe 
muzikore, si edhe të sportistëve, sipas përkatësisë nacionale dhe gjinore. Gjatë analizës së 
emrave personal duhet të merret parasysh pamundësia të bëhet ndarja e qartë mes tyre 
dhe përqindjes së përfaqësimit për shkak të përdorimit të emrave të njëjtë te bashkësitë e 
ndryshme etnike.  

Paraqitja e atdheut ka të bëjë me përmbajtjet të cilat nxisin zhvillimin e 
patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun, si edhe 
përmbajtje të cilat theksojnë karakterin multikulturor të Republikës së Maqedonisë.  

Të hapurit ndaj botës referon në praninë e teksteve, informatave dhe ilustrimeve të 
cilat kanë të bëjnë me kontekstin më të gjerë kulturor, jashtë kufijve të Republikës së 
Maqedonisë. Kjo kategori e thekson hapjen e librave shkollor kah arritjet botërore në fushën 
e kulturës, shkencës dhe sportit.  

Të gjithë kategoritë, përveç të tretës, kanë konotacion pozitiv dhe parapëlqehet të 
hasen në librat shkollor sepse shprehin qëndrime dhe praktika të cilat janë në funksion të 
ndërtimit të dialogut interkulturor. Stereotipat dhe paragjykimet në çfarëdo baze të jenë 
kanë konotacion negativ, dhe si të tilla nuk duhet të jenë prezent në librat shkollor. Prania 
e tyre është e arsyeshme vetëm nëse kanë funksion edukativo-arsimor, gjegjësisht 
mundësojnë të mësuar se si të njihen dhe si të shmangen.  

Analiza kuantitative ka të bëjë kryesisht me indikatorin emra personal dhe autorë 
dhe përfshin paraqitje tabelore me frekuenca dhe përqindje të autorëve të përfaqësuar në 
bazë të përkatësisë së tyre nacionale dh gjinore, si dhe të përfaqësimit në përqindje të 
elementeve multikulturore në tekstet dhe ilustrimet.  

 

Mostra e hulumtimit 
 

Me analizë janë të përfshirë 227 libra shkollor të 19 lëndëve të obligueshme dhe 6 
lëndëve zgjedhore si dhe 8 fletore të punës për 2 lëndë të obligueshme, nga plani mësimor 
i arsimit fillor nëntëvjeçar për vitin shkollor 2017/2018 (Shtojca 1). Nga lëndët e 
obligueshme janë të përfshira librat shkollor të gjuhës maqedonase, gjuhës shqipe, gjuhës 
turke, gjuhës serbe, gjuhës maqedonase për nxënësit e bashkësive të tjera etnike, 
gjeografisë, historisë, etikës, arsimit qytetar, matematikës, informatikës, arsimit teknik, 
shkencave natyrore, biologjisë, fizikës, kimisë, arsimit figurativ, arsimit muzikor dhe arsimit 
fizik dhe shëndetësor. Nga lëndët zgjedhore janë të përfshirë gjuha dhe kultura e vllehve, 
gjuha dhe kultura e boshnjakëve, etika e religjioneve, njohja e religjioneve, kultura klasike 
në civilizimin evropian dhe gjuha dhe letërsia shqipe. Me analizë nuk janë të përfshirë 
lëndët për të cilët nuk ekzistojnë libra shkollor (inovacione – lëndë e obligueshme dhe gjuha 
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dhe kultura e romëve – lëndë zgjedhore), si edhe ato lëndë për të cilat përdoren libra të cilët 
janë të shkruar në gjuhë të huaj (gjuha angleze, gjuha e dytë e jashtme).  

Librat shkollor për lëndët e obligueshme: gjeografi, histori, etikë, arsim qytetar, 
matematikë, informatikë, arsim teknik, shkenca natyrore, biologji, fizikë, kimi, arsim 
figurativ, arsim muzikor dhe arsim fizik dhe shëndetësor, si edhe për lëndët zgjedhore: etika 
e religjioneve, njohja e religjioneve, kulturë klasike në civilizimin evropian, të cilat përdoren 
në klasat me mësim në gjuhë shqipe, në gjuhë turke dhe në gjuhë serbe, janë përkthime të 
atyre që janë shkruar në gjuhë maqedonase. Megjithatë, u bë një analizë krahasuese e 
librave shkollor në të gjithë gjuhë në të cilat zhvillohet mësimi që të identifikohet ekzistimi 
dhe suksesi i përshtatjes gjuhësore nga aspekti i multikulturalizmit.  

Librat shkollor për lëndën e matematikës dhe shkencave natyrore janë të shoqëruar 
me fletore pune të cilat gjithashtu, së bashku me librat shkollor përkatës qenë nënshtruar 
analizës kualitative dhe kuantitative.  

Lista e librave shkollor dhe fletoreve të punës që janë analizuar janë dhënë në 
Shtojcën 1.   

Në analizën që vijon do të përdoren kode për librat shkollor dhe fletoret e punës 
çdoherë kur në tekst referohemi në ato. Çdo kod është i përbërë nga shkronjat dhe numrat. 
Shkronjat e mëdha në fillim e shënojnë emrin e lëndës të cilës i dedikohet libri, numri është 
indikator për klasën, kurse shkronja e madhe pas numrit përdoret si shenjë dalluese kur 
për lëndën dhe klasën e njëjtë ekzistojnë më shumë libra shkollor. Shkronjat e vogla pas 
numrit e shënojnë gjuhën në të cilën është shkruar libri shkollor (gjm – gjuhë maqedonase, 
gjsh – gjuhë shqipe etj.) e përdoret kur libri i njëjtë shkollor është përkthyer dhe përshtatur 
në më shumë gjuhë në të cilët zhvillohet mësimi. Kur bëhet fjalë për fletoren e punës, kodi 
është nxjerrë në mënyrë të njëjtë, por pas shkronjës të cilët e shënojnë emrin e lëndës 
shtohet vijë e pjerrët dhe shenja FP (fletore pune). 

GJUHË MAQEDONASE 
 

Në analizë janë përfshirë 7 libra shkollor nga lënda gjuhë maqedonase, të cilat 
përdoren në mësimin në gjuhë maqedonase nga klasa e gjashtë e deri në klasën e nëntë të 
arsimit fillor nëntëvjeçar (Shtojca 1).  

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare)  

 
Në librat shkollor të lëndës gjuhë maqedonase, kryesisht është paraqitur identiteti 

kulturor i popullit maqedonas, nëpërmjet teksteve dhe ilustrimeve të cilët kanë të bëjnë me 
gjuhën, historinë, krijimtarinë letrare popullore dhe artistike dhe shenjave nacionale dhe 
fetare të maqedonasve. Në të gjitha librat shkollor një pjesë ka të bëjë me gramatikën e 
gjuhës bashkëkohore maqedonase (fonetikë, morfologji, sintaksë, drejtshkrim, 
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drejtshqiptim), si dhe me prejardhjen dhe zhvillimin e gjuhës maqedonase dhe alfabetit 
cirilik.  

Në librat shkollor për klasën e gjashtë dhe të shtatë është paraqitur e dhëna se gjuha 
maqedonase i takon grupit të gjuhëve sllave të jugut dhe se mes shënimeve më të vjetra të 
cilat janë ruajtur në gjuhën e vjetër sllave janë ungjilli i Semanit, Zografit dhe Mariinit. Si 
shtojcë e tekstit janë të dhënë foto incizime të ungjillit të Semanit, i shkruar me alfabet 
glagolik, forma të shkronjave më të vjetra dhe glagolike, mbishkrimi i plakës së varrit të 
carit Samoil i shkruar me alfabet cirilik të sllavishtes së vjetër dhe ungjillit të katërt të pop 
Jovan Kratovskit, i shkruar me alfabet cirilik (GJM-6, faq. 5-7; GJM-7A, faq. 73, 74 dhe GJM-
7B, faq. 12, 13). Në librat e njëjtë janë të apostrofuar arsimuesit Kirili dhe Metodi si krijues 
të alfabetit glagolik dhe themelues të shkrim leximit sllav, ata të parët i kanë përkthyer librat 
kishtar nga gjuha greke në gjuhën e vjetër sllave. Në librat shkollor për klasën e shtatë 
përmenden sh. Klimenti, i cili e ka thjeshtëzuar alfabetin glagolik në atë cirilik dhe krijimit 
të variantit maqedonas të gjuhës së vjetër sllave (GJ-7A faq. 73-75; GJM-7B, faq. 12, 13). 
Përshkrim i pjesës së jetës dhe veprës së Kliment Ohridskit është e dhënë nga fragmenti i 
librit me të njëjtin emër të Lazo Karovskit, në të cilin theksohet se Klimenti e ka ndërtuar 
manastirin sh. Pantelejmon në Ohër (GJM-9, faq. 104). Në vazhdim është dhënë fotografia e 
tij, kurse nxënësve u është parashtruar detyra të shkruajnë një punim me shkrim për 
rëndësinë e vëllezërve Kiril dhe Metodi dhe të Kliment Ohridskit për shkrim leximin sllav. 
Në librin shkollor për klasën e nëntë është përfshirë fragmenti nga libri i Lazo Karovskit 
“Naum Ohridski”, i emërtuar si “Te cari Rostislav” në të cilën është përshkruar misioni në 
Moravi i vëllezërve nga Selaniku (GJM-9, faq. 159, 160). 

Në librat shkollor janë dhënë shembuj nëpërmjet të cilave theksohet rëndësia e 
gjuhës maqedonase. I tillë është citati i Blazhe Koneskit: “Gjuha maqedonase duhet të jetë 
shenjë e vërtetë e popullit maqedonas, sepse nëpërmjet gjuhës letrare forcohet më së miri 
vetëdija për përkatësi ndaj një populli” (GJM-7A faq. 4; GJM-7B faq. 10, 16). Në fillim të librit 
shkollor për klasën e nëntë si moto është vënë mendimi i Gane Todorovskit: “Fati i gjuhës 
është edhe fati i popullit” (GJM-9, faq. 5). E njëjta gjë është e pranishme edhe në vjershën “Pa 
gjuhë je askush dhe asgjë”„Без јазик си никој и ништо“ nga Vidoe Podgoreci “... Atë e kemi 
amanet nga gjyshërit si zjarri në vatër, ruaje si  të bardhën e syve, pa gjuhë je askush e asgjë”. 
(GJM-7A, faq. 30, 31; GJM-7B, faq. 14, 15). Pas vjershës, nxënësve u janë parashtruar disa 
pyetje për të menduar për rëndësinë e gjuhës për një popull dhe pse duhet të kujdesemi për 
të. Teksti i Krste P. Misirkovit “Gjuha jonë”/„Нашиот јазик“ flet për atë çka paraqet gjuha 
dhe pse duhet të ruhet dhe të kujdesemi për gjuhën amtare. Njëkohësisht, theksohet cila e 
folme është marrë për bazë të gjuhës letrare maqedonase (GJM-7B, faq. 10-12). Në kuadër 
të aktiviteteve hulumtuese, nxënësve u rekomandohet ta lexojnë veprën më të njohur të 
Misirkovit “Për punët maqedonase”/„За македонцките работи“ që të munden në mënyrë 
të argumentuar të diskutojnë për meritat e tij në zhvillimin e gjuhës letrare maqedonase. 
Kësaj vepre i referohen edhe në librin shkollor GJM-9 ku janë shtuar edhe foto incizime nga 
kopertina origjinale e saj si dhe portreti i Misirkovit (faq. 7, 8). 
 Në librat shkollor për klasën e tetë është përfshirë tema për zhvillimin e gjuhës 
maqedonase në shek. XIX, kur zvogëlohet përdorimi i gjuhës kishtare sllave si gjuhë letrare, 
e futet gjuha popullore maqedonase. Përmenden shkrimtarët e parë maqedonas Joakim 
Krçovski dhe Kiril Pejçinoviq të cilët janë përpjekur për shkollim të popullit maqedonas. 
Edhe pse populli maqedonas ka jetuar në kuadër të Perandorisë Osmane, ata i kanë botuar 
veprat e tyre të shkruar në gjuhë popullore. Janë paraqitur fragmente nga veprat e Kiril 
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Pejçinoviqit “Pasqyra”/„Огледало“, “Shkronja për zili”/„Слово заради завист“ dhe epitafi 
i varrit të tij, si dhe foto incizime nga kopertinat e “Ngushëllim mëkatarëve”/„Утешение 
грешним“ dhe “Udhëzime të ndryshme mësimore”/„Различна поучителна 
наставленија“ (GJM-8А faq. 4-6; GJM-8B faq. 4-8; GJM-8B faq. 5-6). Përveç kësaj, nëpërmjet 
biografive të tyre dhe/ose janë paraqitur vepra të krijuesve të librave mësimor, mbledhësve 
të thesarit popullor dhe shkrimtarëve rilindës nga gjysma e dytë e shek. XIX: Jordan 
Konstatinov Xhinot, Rajko Zhinzihov, Grigor Prliçev, partenije Zografski, Kuzman 
Shapkarev, Gjorgjija Pulevski, vëllezërve Dimitar dhe Konstantin Milladinov (GJM-8A, faq. 
7-9; GJM-8B faq. 6-8; GJM-8B, faq. 7-10). Në të tre librat shkollor janë të paraqitur fragmente 
nga veprat e njohura të rilindësve dhe janë të ilustruar me portrete të disa prej tyre. Për 
identitetin kulturor maqedonas me rëndësi të veçantë janë citatet vijuese: “Atdheu jonë 
quhet Maqedoni dhe ne emërtohemi maqedonas”. “Ashtu edhe maqedonasit janë popull dhe 
vendi i tyre është Maqedonia” (përkufizimi i nocionit popull në Fjalorin e Gj. Pulevskit) (GJM-
8A, faq. 9; GJM-8B, faq. 6, 8); “Edhe vet Jezu Krishti nëse zbret nga qielli nuk mund ta bind 
maqedonasin se është bullgar ose serb” (Temko Popov) (GJM-8B, faq. 7). 
  Në përmbajtjen mësimore Gjuha maqedonase mes dy luftërave botërore theksohet se 
përkundër ndalesës, autorët maqedonas kanë shkruar në gjuhë amtare dhe atëherë qenë 
krijuar dhe shfaqur në skenë dramat folklorike “E ikura”/„Бегалка“ nga Vasil Iloski, 
“Gurbetqarët”/„Печалбари“ nga Anton Panov dhe “Paret sjellin vdekje”/„Парите се 
отепувачка“ nga Risto Krle, e qenë shtypur edhe përmbledhjet e para me poezi të Koço 
Racinit dhe Kole Nedelkovskit (GJM-9, faq. 9). Në librin e njëjtë janë dhënë edhe datat në 
vitin 1945 kur gjuha maqedonase bëhet si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë e me 
këtë edhe alfabeti edhe drejtshkrimi, si dhe janë të vendosur fotokopje të dokumenteve 
origjinale (GJM-9, faq. 10, 11). Si më meritori për kodifikimin e gjuhës letrare maqedonase, 
alfabetit dhe drejtshkrimit përmendet Blazhe Koneski. Është paraqitur edhe kopertina e 
Drejtshkrimit maqedonas të cilin Koneski e ka publikuar në ko autorësi me Krum Toshevin 
në vitin 1945 (GJM-9, faq. 12). 
 Personazhet historike të cilët janë prezent në librat shkollor për gjuhë maqedonase 
para së gjithash janë revolucionar të cilët kanë luftuar për lirimin e Maqedonisë nga pushteti 
i huaj. Më i përfaqësuar është Goce Delçevi, i cili haste në vjershën “Për Goce vojvodën”/„За 
Гоце војводата“ (GJM-7A, faq. 99), “Zhvillohu pyll i gjelbër”/„Развивај горо зелена“ (GJM-
8B, faq. 55) dhe në fragmentin nga libri “Goce Delçev” nga Vanço Nikoleski (GJM-8A, faq. 
60). Përveç atij, hasen edhe personazhe të tjera heroike nga historia maqedonase, të 
kënduar në këngët popullore: Dame Gruev, Gjorgji Sugarev (GJM-9, faq. 19) dhe Krali Marko, 
të cilit i kushtohen poezitë “Fuqia e Krali Markos”/„Силата на Марко Крале“ (GJM-7A, faq. 
10) dhe “Krali Marko dhe Balozi i Zi”/„Крале Марко и Црна Арапина“ (GJM-9A, faq. 72) si 
dhe legjenda “Krali Marko e ka humbur fuqinë”/„Крале Марко ја зaгубил силата“ (GJM-
7А, faq. 136). Në poezinë “Topi nga qershia”/„Црешовото топче“ është kënduar për 
kryengritjen e Ilindenit si përpjekje për lirimin e Maqedonisë nga robëria shekullore (GJM-
6, faq. 205). 
   Identiteti kulturoro i popullit maqedonas kultivohet edhe nëpërmjet paraqitjes së 
krijimtarisë letrare popullore, veshjeve tradicionale, instrumenteve muzikor, festave fetare 
ortodokse dhe personazheve nga bibla. Në të gjithë librat shkollor janë prezent poezi, 
tregime dhe histori, si edhe fotografi në të cilat janë të paraqitur meshkuj e femra, më së 
shpeshti valltar, në veshje kombëtare (GJM-6, faq. 34, 114; GJM-7A, faq. 11, 14; GJM-7B, faq. 
131, 153, 155; GJM-8B, faq. 34; GJM-8B, faq. 72, 76; GJM-9, faq. 63, 64). Nga instrumentet 
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muzikore popullore janë përmendur: fyelli, surlja, daullja dhe gajde (GJM-6A, faq. 105; GJM-
8B, faq. 82, 94; GJM-9, faq. 63). Në një pjesë të përmbajtjeve hasen festat fetare të cilët i 
festojnë të krishterët ortodoks, si Pashkët (GJM-6, faq. 33; GJM-7A, faq 52; GJM-8A, faq. 11; 
GJM-8B, faq. 69), Buzmi (GJM-7B, faq. 55), dita e Petrit (GJM-7A, faq. 114), si edhe 
personazhet biblike: Toti, Jezu Krishti, Adami, Kaini, sh. Vasilij, Sh. Gjoni (GJM-7B. faq. 55; 
GJM-8B, faq. 67, 94; GJM-8B, faq. 7, 8, 39, 57).       
    Pothuaj se aspak nuk janë prezent përmbajtje që janë të lidhura me identitetin 
kulturor të anëtarëve të bashkësive të tjera në R. e Maqedonisë. Nga objektet fetare të 
myslimanëve është prezent vetëm një fotografi e Xhamisë së Larme në Tetovë (GJM-6, faq. 
28). Në tekstin “Hamami i vjetër”/„Стариот амам“, flitet për dëshirën e shkrimtares të 
kuptojë çka paraqet hamami: “... As vet nuk e di sa herë i kam pyetur më të vjetrit të cilët më 
kanë mbajtur për dore kur kalonim afër hamamit, çka paraqet kjo çudi, një ndërtesë e gurtë 
pa kuptim me kënde e mbyllur me dry...” (GJM-8A, faq. 134). Në letërsisë popullore dhe atë 
artistike, turqit janë përmendur vetëm në kontekst historik, si robërues në kohën  e 
sundimit të Perandorisë Otomane. Perspektiva historike është e pranishme edhe në poezinë 
popullore “Janka vllahja”/„Јанка Влахинка“, në të cilën flitet për vllahen Janka që është 
shumë punëtore, kurse si shtojcë është dhënë edhe fotografia e një mashkulli me një grua 
të veshur me veshje kombëtare vllahe (GJM-8B, faq. 68). Në favor të identitetit kulturor të 
vllehve janë informatat për pionierët e artit filmik maqedonas, vëllezërve Janaki dhe Milton 
Manaki, të shoqëruar me fotografinë e tyre (GJM-8A, faq. 178; GJM-9, faq. 130, 131). 
 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektimi, shoqërimi dhe 
bashkëpunimi) 
 
 Në disa vepra letrare që i gjejmë në librat shkollor të analizuar është prezantuar 
ndërveprimi mes personazheve, por ato më së shpeshti janë maqedonas sepse dominojnë 
autorë maqedonas “Kampion”/„Шампион“ dhe “Diçka për mëhallën tone”/„Нешто за 
нашето маало“ në GJM-6, faq. 61, 62, 139, 140, “Herbarium”/„Хербариум“ dhe “Gjethi i 
fundit”/„Последниот лист“ në GJM-7B, faq. 77, 78, 99; “Ndarja”/„Разделба“ në GJM-8V, 
faq. 84-86; “Letra”/„Писмо“ në GJM-9, faq. 87, 88). Gjithashtu vërehen disa ilustrime ku 
fëmijët e gjinive të ndryshme mësojnë së bashku, punojnë në kompjuter ose janë kapur për 
dore, por nuk mund të përcaktohet qartë përkatësia e tyre nacionale (GJM-6, faq. 34, 110; 
GJM-7B, faq. 52; GJM-8B, faq. 109; GJM-8v, faq. 24, 53). Nxënësit nxiten që të mendojnë për 
shoqërinë, e në këtë drejtim është edhe kërkesa të shkruajnë një dialog të shkurt  dramatik 
në atë temë dhe të shkëmbejnë përvojat e tyre nga njohja e një shoku të ri (GJM-6, faq. 84, 
143).   

 Megjithatë, ka disa shembuj të ndërveprimit mes të ndryshmëve. Ashtu, në tekstin 
“Dëshira”/„Желби“ të Fejzi Bojkut është përshkruar shoqërimi i fëmijëve nga bashkësi të 
ndryshme etnike: Agimi, Dritani, Anita, Mara, Shkëlqimi (GJM-7A, faq. 130). Ngjashëm është 
edhe në tekstin “Pasqyra”/„Огледалца“ të Jovan Strezovskit personazhet mbajnë emra 
karakteristik për anëtarët e bashkësive të ndryshme etnike: Vojçe, Stojçe dhe Ekrem (GJM-
9, faq. 150-153). Një pjesë e shembujve për ndërveprim mes njerëzve të ndryshëm janë në 
kontekst historik. Ashtu në përrallën popullore “Tri këshilla të mira”/„Три добри совети“ 
është treguar dialogu ndërmjet turkut dhe të krishterit, kurse në tregimin “Kur lulëzojnë 
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bajamet”/„Кога цутат бадемите“ përshkruhet shoqërimi i rrëfyeses me çifutet Sara dhe 
Mirjam (GJM-6, faq. 54, 55, 56 -59). Në Pjesën Bisedë për tekstin, i cili vjen pas fragmentit 
nga poema “Serdari”/„Сердарот“ të Grigor Përliçevit, e në të cilën paraqitet skena kur 
arnautët (shqiptarët) ia sjellin kufomën  e Kuzman Kapidanit  nënës së tij Neda, nxënësve u 
parashtrohet pyetja: “Çfarë është raporti i shqiptarëve ndaj heroit, kundërshtarit të tyre 
Kuzmanit dhe raporti ndaj nënës?” (GJM-9, faq. 51). Promovim eksplicit i dimensionit 
interkulturor është i pranishëm në poezinë “Edukimi i nënës”/„Мајчино воспитание“ të 
Grigor Përliçevit: “Çdo njeri është vëllai yt, mos shiko fe, ngjyrë, gjini, ngushëllo çdo fatkeq, 
qetëso shamata, grindje”. (GJM-6, faq. 116). Në kontekst më të gjerë, shoqërimi mes njerëzve 
të ndryshëm është paraqitur në tekstin “Filo dhe Hilda”/„Фило и Хилда“ ku qytetarët e 
Ohrit Filo, Jon dhe Kostandin i mirëpresin turistët nga Gjermania Hilda, z. Krankël dhe Klara 
(GJM-8B, faq. 64, 65). 

  Këtu mund të përmendet edhe “Fjalori në tri gjuhë” i Gjorgji Pulevskit, në të cilin i 
interpreton fjalët në gjuhë maqedonase, shqipe dhe turke (GJM-8V, faq. 9). Si shtojcë është 
dhënë fotografia e autorit, e incizuar në veshje tradicionale të Galiçnikut, si edhe faksimil i 
fjalorit, i botuar në vitin 1875 në Beograd.   
 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librat shkollor nga lënda e gjuhës maqedonase nga klasa e gjashtë e deri në klasën 
e nëntë nuk janë gjetur tekste të cilët tregojnë prani të stereotipave dhe paragjykimeve në 
çfarëdo baze. 

 

Emrat personal dhe autorët e veprave letrare 
 

 Analiza kuantitative e emrave të personazheve në veprat letrare të përfshirë në 
librat shkollor të lëndës gjuhë maqedonase tregoi se dominojnë emra maqedonas, më 
shumë emra të meshkujve sesa emra të femrave. Në librin shkollor GJM-6 personazhet 
mbajnë më së shumti emra maqedonas të meshkujve (47), pastaj emra maqedonas të 
femrave (16), derisa nga bashkësitë me përkatësi fetare myslimane hasen vetëm 3 emra 
(Kadri, Skender, Ekrem). Në librin shkollor GJM-7A hasen 30 emra meshkujsh dhe 18 emra 
femrash të gjithë maqedonas, 4 emra shqiptar (Agim, Drita, Blerim, Shkëlqim) dhe 4 emra 
të huaj, derisa në GJM-7B ka 15 emra meshkujsh dhe 12 emra femrash maqedonas, si edhe 
7 emra të huaj. Në GJM-8A janë përfaqësuar 70 emra meshkujsh dhe 46 emra femrash 
maqedonas, 36 emra të huaj dhe 5 emra mysliman (Raif, Muso, Rasim, Sulo dhe Selim). Në 
GJM-8B hasen 30 emra meshkujsh dhe 20 emra femrash maqedonas, si edhe 4 emra të huaj, 
derisa në GJM-8V ka 27 emra meshkujsh dhe 24 emra femrash maqedonas dhe 4 emra të 
huaj. Në GJM-9 janë përfaqësuar 26 emra meshkujsh dhe 17 emra femrash maqedonas, 6 
emra të huaj dhe 2 emra mysliman (Ekrem dhe Osman). 

Në të gjithë librat shkollor të lëndës gjuhë maqedonase të cilët janë analizuar janë 
përfshirë gjithsej 412 vepra letrare, nga të cilat në 19,9% nuk është përmendur autori ose 
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janë krijime popullore. Nga Tabela 1 është e dukshme se më shumë se gjysma e veprave 
autoriale janë të shkruar nga maqedonas (61,17%), të cilët më së shumti janë të përfaqësuar 
në librat e klasës së tetë (75,00% në GJM-8A dhe 69,57% në GJM-8B), e më së paku në GJM-
7B (42,19%). Sipas përfaqësimit në përqindje, vijojnë autorë të huaj nga vende të ndryshme 
botërore (14,56%), derisa e parëndësishme është përqindja e autorëve shqiptar (1,94%), 
serb (1,46%) dhe turk (0,97%). Nga shkrimtarët dhe poetët shqiptar etnik nga Republika e 
Maqedonisë janë përfshirë veprat e Adem Gajtanit, Fejzi Bojkut, Resul Shabanit, Teuta Arifit, 
kurse nga autorët turk, veprat e Nexhati Zekirjas, Ilhamin Emin dhe Junus Emre. Për sa i 
përket strukturës gjinore të autorëve, është i dukshëm dominimi i meshkujve (90,91%). Tek 
autorët shqiptar, serb dhe të huaj ka vetëm një grua, te turqit nuk ka aspak, kurse 
përfaqësim më të madh të autorëve të gjinisë femërore është evidentuar te maqedonasit 
(10,71%). 



 

Tabela 1: Përfaqësimi i autorëve të veprave letrare sipas përkatësisë  nacionale dhe gjinore në librat shkollor të lëndës gjuhë maqedonase 

 GJ-6 GJM-7A GJM-7B GJM-8A GJM-8B GJM-8V GJM-9 Gjithsej 

Gjini     

Nacionaliteti 

M F gjth 

f(%) 

М F gjth 

f(%) 

М F gjth 

f(%) 

М F gjth 

f(%) 

М F gjth 

f(%) 

М F gjth 

f(%) 

М F gjth 

f(%) 

М F gjth 

f(%) 

maqedonas  37 

 

6 

 

43 

62,32 

33 2 35 

54,69 

24 3 27 

42,19 

33 6 39 

75,00 

30 2 32 

69,57 

33 6 39 

62,91 

35 2 37 

67,27 

225 

89,29 

27 

10, 71 

252 

61,17 

shqiptar 1  1 

1,45 

2  2 

3,12 

   2 1 3 

5,77 

      2  2 

3,63 

7 1 8 

1,94 

turk 1  1 

1,45 

  / 1  1 

1,56 

   1  1 

2,17 

   1  1 

1,82 

4  4 

0,97 

serb 2  2 

2,90 

 

1  1 

1,56 

1 1 2 

3,12 

 

1  1 

1,92 

         5 1 6 

1,46 

të tjerët 4  4 

5,80 

 

8  8 

12,5 

20  20 

31,25 

9  9 

17,31 

7  7 

15,22 

5  5 

8,06 

6 1 7 

12,73 

59 1 60 

14,56 

Gjithsej  

М dhe F 

45 

88,24 

 

6 

11,76 

 

 44 

95,65 

2 

4,35 

 46 

92,00 

4 

8,00 

 45 

86,54 

7 

13,46 

 38 

95,00 

2 

5,00 

 38 

86,4 

6 

13,6 

 44 

93,6 

3 

6,4 

 300 

90,91 

30 

9,09 

 

tekste  

pa autorë 

18 18 

26,08 

18 18 

28,13 

14 14 

21,88 

  6 6 

13,04 

18 18 

29,03 

8 8 

14,55 

82 82 

19,90 

 

Gjithsej f(%) 

 

69 

100 

 

64 

100 

 

64 

100 

 

52 

100 

 

46 

100 

62 

100% 

 

55 

100 

 

412 

100 
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Prezantimi i atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenja e përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
   
  Për zhvillimin e ndjenjave patriotike te nxënësit kontribuojnë përmbajtjet në të cilat 
përshkruhen bukuritë e atdheut dhe ndaj saj manifestohen ndjenja të dashurisë dhe 
përkatësisë. Të tilla janë poezitë “Ngjyrat e atdheut”/„Боите на татковината“ (GJM-6, faq. 
96), “Vendlindja ime”/„Мојот роден крај“ (GJM-6, faq. 101), “Atdheut”/„На татковината“, 
“Maqedonia”/„Македонија“, “Vendlindja e dashur”/„Родино мила“ dhe “Dheu i 
lindjes”/„Родна земја“ (GJM-7A, faq. 7, 8, 12, 20), “Atdheu”/„Татковина“/) (GJM-7B, faq. 
7), “Ftesa”/„Покана“ (GJM-7V, faq. 34), “O atdhe”/„О, родино“ (GJM-8A, faq. 107) dhe “O, ai 
vend”/„О, таа земја“ (GJM-9, faq. 57) dhe një strofë e poezisë së Vanço Nikoleskit (GJM-7A, 
faq. 24). Kjo temë është përpunuar edhe në tekstin “Si rritet atdheu”/„Како расте 
татковината“ të Olivera Nikollovës, kurse nga nxënësit kërkohet t’i tregojnë ndjenjat të 
cilat tek ata i ngjall fjala atdhe dhe të shkruajnë një punim me shkrim në temën “Atdhe 
çdoherë je me mua” (GJM-6, faq. 198, 199).  Ndjenja të forta patriotike, por edhe ndjenja 
nostalgjie ndaj atdheut ngjall poezia antologjike “Malli për jug”/„Т'га за југ“ e Konstantin 
Miladinovit, e cila shërben si nxitje për bisedë me nxënësit në këtë temë (GJM-9, faq. 54, 55). 
Në librin shkollor GJM-7B tema e parë Atdheu jeton në zemër është e dedikuar përmbajtjeve 
të cilët i përkasin këtij indikatori, e ato janë udhëhequr nga vargjet e Vidoe Podgorecit: 
“Atdhe- ai je ti, edhe unë jam ai, të gjithë ne! Ajo është një zemër e madhe e nxehtë në 
kraharorin tonë që rreh” (faq. 5) Është sqaruar çka paraqesin poezitë patriotike dhe nxënësit 
nëpërmjet pyetjeve orientohen drejt përpunimit të poezisë “Atdheu”/„Татковина“ të 
Slavko Janevskit. Në mënyrë shtesë, ata nxiten nëpërmjet vargjeve të tyre ta tregojnë 
dashurinë ndaj vendlindjes. Në vazhdim janë dhënë fotografi të Shkupit, liqenit të Ohrit, 
pjesëve malore në Maqedoni (faq. 7-9). 
  Në më shumë vepra u këndohet bukurive natyrore të Maqedonisë. Më së shumti 
përmbajtje i janë kushtuar qytetit të Ohrit dhe liqenit të Ohrit: poezia “Ohri”/„Охрид“ (GJM-
7B, faq. 20), tekstit “Parajsa në tokë”/„Рајот на земјата“ (GJM-7B, faq. 18), fotografi nga 
Ohri, liqeni i Ohrit, kështjellës së Samoilit, Kaneo, parkut nacional Galiçica (GJM-7B, faq. 5, 
7, 18, 20; GJM-8B, faq. 93; GJM-8V, faq. 60). Pas teksteve vijojnë pyetje për nxënësit e që 
janë të lidhura me dituritë e tyre dhe përjetimin për Ohrin, arkitekturën e vjetër, arsimuesit 
dhe shkrimtarët të cilët kanë punuar këtu. Disa poezi e këndojnë lumin Vardar: “Kënga për 
Vardarin”/„Песна за Вардар“) (GJM-7A, faq. 17), “Përskaj burimit të Vardarit”/„Крај 
изворот на Вардар“, poema “Vardari”/„Вардар“ (GJM-9, faq. 52), një poezi popullore në të 
cilën përmendet lumi Vardar (GJM-9, faq. 19), fotografi e Vrutokut (GJM-7A, faq. 17). 
Nxënësit njoftohen me atdheun edhe nëpërmjet reportazheve dhe ilustrimeve për ujëvarat 
e Smollarit (GJM-9, faq. 114, 115), fragmente nga emisioni dokumentar për fshatin Galiçnik 
(GJM-7A, faq. 114), fotografi të liqenit të Dojranit dhe liqenit të Prespës (GJM-8B, faq. 126; 
GJM-7A, faq. 56); Malit të Sharrit (GJM-7A, faq. 12), fotografi nga Shkupi i vjetër dhe Shkupi 
bashkëkohor (GJM-8B, faq. 108; GJM-7B, faq. 7, 26), kurse në ushtrimet gjuhësore 
përmenden edhe qytetet, fshatra, male dhe lumenj të tjerë.   
  Në librin shkollor GJM-7B janë të prezantuar edhe histori dhe legjenda për krijimin 
e vendeve të ndryshme gjeografike: “Përralla për lindjen e liqenit të Mavrovës” (faq. 31), 
legjenda “Lumi Radika-bukuria jonë”/„Реката Радика-наша убавица“, në të cilën tregohet 
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edhe për atë si ura Kërcimi i drerit e ka fituar emrin e saj (faq. 24) dhe historia popullore 
“Burimet e Drinit të Zi” (faq. 22).  
  Nuk janë vërejtur përmbajtje të cilat e theksojnë karakterin multikulturor të R. së 
Maqedonisë, ose që kanë të bëjnë me festimin e festave shtetërore. Për sa i përket simboleve 
shtetërore, vetëm në dy libra shkollor hasen ilustrime të flamurit të Maqedonisë (GJM-7A, 
faq. 8, 22; GJM-7B, faq. 179). 

  

Të hapurit ndaj botës 
     
    Të hapurit ndaj botës është treguar kryesisht nëpërmjet përmbajtjeve të cilat 
promovojnë bashkimin e të gjithë fëmijëve të botës, nëpërmjet veprave letrare të autorëve 
të huaj ose nga krijimtaria popullore e popujve të tjerë, si edhe nëpërmjet arritjeve botërore 
në kulturën e medieve. Në poezinë “Dielli jonë”/„Нашето сонце“ theksohet se dielli i ngroh 
në mënyrë të barabartë të gjithë njerëzit, pa marrë parasysh racën së cilës i përkasin (GJM-
6, faq. 43), porosi të ngjashme ka edhe në fragmentin e romanit “Lulja e paqes”/„Цвеќе на 
мирот“: “Nuk duam ndarje dhe luftëra, duam bashkim, paqe dhe lule” (GJM-8V, faq. 112). Në 
poezinë “Fëmijë pa uri”/„Деца без глад“ autori tregon ndjeshmëri ndaj fëmijëve të varfër 
nga vendet e pazhvilluara në Afrikë, Amerikë Jugore dhe Azi dhe dëshirojnë që ata asnjëherë 
mos të ndiejnë uri (GJM-7B, faq. 80). Porosia për trajtim të barabartë të pjesëtarëve të të 
gjitha kulturave dhe nxitja e bashkimit është e pranishme edhe në ilustrimet të cilat 
paraqesin fëmijë me ngjyra të ndryshme të lëkurës të cilët janë kapur për duar dhe luajnë 
(GJM-6, faq. 110; GJM-7B, faq. 52). 
    Në funksion të njoftimit të nxënësve me viset më të largëta dhe me kulturat e tjera 
janë disa tekste në librin shkollor GJM-9. Në udhë shkrimin “Praga dhe Moska” autori e 
përshkruan vendndodhjen, bukuritë natyrore dhe përmendoret e kulturës së këtyre dy 
qyteteve evropiane (faq. 109), kurse në fragmentin “Udhë shkrimi i hidhur nga 
Australia”/„Горчливиот австралиски патопис“ autori me pikëllim flet për emigrimin e 
kurbetçive nga fshati Laktinje i Ohrit në qytetin Kanbera në Australi (faq. 111). Nëpërmjet 
tekstit artistik “Shokë besnik” („Верни другари“) autorja i përshkruan aventurat e shokëve 
Tom dhe Born të cilët i përjetojnë në viset veriore, në shoqëri me eskimezët (faq. 79). Në 
tekstin “Atdheu më dëgjon”/„Татковината ме слуша“ është përshkruar kthimi nga 
udhëtimi me anijen kozmike “Vostok” të Juri Gagarinit, kozmonautit të parë i cili ka 
fluturuar rreth planetit Tokë në orbitën e saj (GJM-7B, faq. 86).. 
    Në të gjithë librat shkollor janë përfshirë përmbajtje nga autorë të afirmuar botëror, 
siç janë mendime të urta nga filozof dhe shkrimtar në GJM-7B (Platoni, Sofokle, Pitagora, 
From, Ruso, Bajron), fragmente nga vepra të njohur të Mark Tvenit, Getes, Sviftit, Pushkinit 
(GJM-8A), Shekspirit, Hajes, Orkit, Tolstojit (GJM-8B) Koeljos, Hemnigvejit (GJM-8V), Edgar 
Alan Po, Hajne, Hemnguej (GJM-9). Përveç veprave autoriale, janë dhënë edhe përrallë 
popullore nga Kina, Siberi, Somalia dhe Suedia, me qëllim që nxënësit të njoftohen me 
folklorin dhe kulturën e popujve të largët. 
   Në përmbajtjen mësimore Film nxënësit fitojnë informata themelore për kontributin 
pionier të vëllezërve Ogist dhe Luj Limier në promovimin e filmit pa zë (GJM-7B, faq. 181; 
GJM-9, faq. 130). Në vazhdim është theksuar suksesi i regjisorit maqedonas Milço 
Mançevski, filmi i të cilit “Para shiut”/„Пред  дождот“ arriti famë botërore dhe është fitues 
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i shpërblimeve ndërkombëtare me renome (faq. 183). Nga e kaluara e largët, e që janë të 
lidhur me artin filmik janë informatat për vëllezërit Manaki të cilët me kamerën e tyre e 
kanë tërhequr vëmendjen e personave të shquar të Ballkanit dhe në vitin 1906 në 
Ekspozitën e madhe në Bukuresht e kanë fituar medaljen e artë (GJM-8A, faq. 178). Në librin 
shkollor GJM-9 janë dhënë fotografi të artisteve: Merlin Monro, Elizabet Tejlor, kurse 
përmenden edhe Greta Garbo dhe Klark Gebël (faq. 139). Në pjesën e quajtur si Këndi i 
medies, është sqaruar krijimi i filmave të vizatuar dhe është theksuar merita e Volt Diznit në 
përsosjen e tyre dhe në krijimin e heronjve të animuar: Pluto,  Miushi Miki, Patori (GJM-7A, 
faq. 152), si edhe të vëllezërve Maks dhe Dejv në krijimin e personazhit shumë të njohur 
Beti Bup (GJM-7B, faq. 185, 186). 
   Në librin shkollor GJM-7A janë të prezantuar disa fotografi të Mbrëmjeve Poetike të 
Strugës, kurse nxënësve u është parashtruar detyra të gjejnë më shumë informata për këtë 
manifestim ndërkombëtar poetik të artistëve nga e tërë bota (faq. 15, 25). 
 

KONKLUZIONE 
 

 Analiza e librave shkollor për lëndën gjuhë maqedonase nga klasa e gjashtë e deri në 
klasën e nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar treguan përfaqësim të vogël të 
elementeve interkulturore.  

 Në librat shkollor dominojnë përmbajtje të cilat e promovojnë identitetin kulturor të 
popullit maqedonas, më së shumti nëpërmjet paraqitjes së prejardhjes, zhvillimit 
dhe veçoritë e gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj, krijimtarisë letrare popullore 
dhe artistike dhe personazheve dhe ngjarjeve historike. Pothuaj se nuk ka tekste dhe 
ilustrime të cilët paraqesin identitetin kulturor të anëtarëve të bashkësive të tjera 
etnike të cilat jetojnë në R. e Maqedonisë. Disa nga ata, më së shpeshti turqit, janë 
prezantuar në letërsinë popullore nga konteksti historik. Një pjesë e vogël e 
përmbajtjeve kanë të bëjnë me vllahët. 

 Në librat shkollor janë evidentuar tekste dhe ilustrime të pakta të cilët tregojnë për 
ndërveprim mes bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë në R. e Maqedonisë. 
Shoqërimi dhe bashkëpunimi mes personazheve të prezantuar në krijimet letrare, si 
edhe ilustrimet dhe detyrat e nxënësve, nuk e theksojnë dimensionin interkulturor, 
por më shumë paraqesin promovim të vlerave universale.  

 Librat shkollor për lëndën gjuhë maqedonase nuk përmbajnë tekste ose ilustrime të 
cilët tregojnë prezencë të stereotipave dhe paragjykimeve në bazë etnike apo fetare. 

 Shumica e emrave personal të cilat hasen në tekstet janë karakteristike për 
maqedonasit, kurse emrat e meshkujve kanë frekuencë më të madhe. Është e paktë 
prezenca e emrave të cilat i përdorin pjesëtarët e bashkësive të tjera etnike, para së 
gjithash ata të fesë myslimane, kurse më rrallë gjenden përmbajtje në të cilat së 
bashku përmenden emrat e personazheve të cilët u takojnë etnikumeve të 
ndryshme. 

 Në libra dominojnë vepra artistike të autorëve maqedonas, më pak hasen emra nga 
letërsia botërore, e shumë pak ose aspak nuk janë të përfaqësuar autorë nga 
bashkësitë e tjera të R. e Maqedonisë. Nuk ekziston baraspeshë as në strukturën 
gjinore të autorëve sepse meshkujt janë shumë më të përfaqësuar. Ky shpërpjesëtim 
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deri diku është i kuptueshëm duke marrë parasysh jo baraspeshën reale gjinore, 
veçanërisht në kontekst historik.  

 Një numër më i madh i përmbajtjeve në të gjitha librat shkollor të lëndës gjuhë 
maqedonase janë orientuar drejt zhvillimit të ndjenjave patriotike dhe lavdërimit të 
bukurive natyrore të R. së Maqedonisë, por në asnjë nga librat e analizuar nuk është 
theksuar dimensioni multikulturor i atdheut. 

 Të hapurit ndaj botës në librat shkollor të analizuar është paraqitur kryesisht 
nëpërmjet përmbajtjeve të cilat promovojnë bashkim të të gjithë fëmijëve të botës, 
nëpërmjet veprave letrare të autorëve të njohur botëror ose nga krijimet letrare 
popullore të popujve tjerë, si edhe nëpërmjet arritjeve të rëndësishme në fushën e 
artit filmik. 

 

GJUHË SHQIPE 
 

Në analizë janë përfshirë pesë libra shkollor për lëndën gjuhë shqipe të cilët 
përdoren në mësimin nga klasa e gjashtë e deri në klasën e nëntë të arsimit fillor 
nëntëvjeçar: nga një për klasën e gjashtë, shtatë, dhe të nëntë dhe dy për klasën e tetë 
(Shtojca 1). 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 

 

Në librat shkollor për lëndën gjuhë shqipe është paraqitur vetëm identiteti kulturor 
i shqiptarëve, kryesisht nëpërmjet ngjarjeve dhe personazheve të tyre historike, si edhe 
karakteristikave kombëtare. 

Në disa tekste (GJSH-6, faq. 4-6; GJSH-7, faq. 3-4; GJSH-9, faq. 140-141) flitet për 
historinë e gjuhës shqipe: në „Historiku i gjuhës shqipe“, „Vjetërsia e gjuhës shqipe“ dhe 
„Gjuha shqipe gjuhë indoevropiane” janë dhënë të dhëna për prejardhjen e gjuhës shqipe 
dhe të shqiptarëve, si dhe të dhëna për librin e parë në gjuhë shqipe dhe autorin e tij Gjon 
Buzukun. Identiteti shqiptar dhe gjuha e tyre është temë e një poeme (GJSH-8A, faq. 61), 
kurse në një nga librat, gjatë përpunimit të temës nga kultura e medieve, është dhënë teksti 
me titull “Radioja shqipe, 60 vjet në Maqedoni (radio Shkupi)” në të cilin flitet për 60 
vjetorin e ekzistimit të lajmeve në gjuhë shqipe (GJSH-8A, faq. 158).   

Në librin shkollor për klasën e nëntë (GJSH-9) është theksuar rëndësia e alfabetit të 
gjuhës shqipe: në „Udha e shkronjave” (faq. 92) si edhe në pjesën „Shënim” (faq. 93) edhe 
në tekstin „Kongresi i Manastirit” (faq. 143) në të cilin flitet për Kongresin e alfabetit i cili u 
mbajt në Manastir në vitin 1908. Në librin shkollor për klasën e shtatë, përsëri janë dhënë 
teksti dhe notat e himnit shqiptar (GJSH-7, faq. 151). 
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Nga personazhet historike, në librat shkollor pjesë më të madhe i kushtohet 
Skënderbeut. Për atë flitet në tekstin „Kthimi i Gjergj Kastriotit në Krujë” (GJSH-8A, faq. 93; 
GJSH-9, faq. 103) edhe në një tekst (GJSH-6, faq. 110-111), është prezantuar edhe me pyetje 
për atë e cila është e dhënë si aktivitet „Luteni mësuesin e historisë t’ju tregojë për jetën dhe 
të bëmat e Skënderbeut“ (GJSH-7, faq. 172) Nga personazhet tjera të cilët janë të 
rëndësishëm për historinë shqiptare përmenden: Rapo Hekali në poezinë „Këngë për Rrapo 
Hekalin” (GJSH-8A, faq. 76); Isë Boletinin në tekstin me titull „Koburja e Isa Boletinit”; Ali 
Pashë Tepelena në fragmentin nga romani me të njëjtin emër (GJSH-8B, faq. 125-126) dhe 
mbretëreshës ilire Teutës në fragmentin nga monodrama „Vdekja e një mbretëreshe” 
(GJSH-8B, faq. 143). Përmenden edhe Bajram Curri në veprën „Shënim” (GJSH-9, faq. 63) si 
edhe Gjergj Kastrioti, Ismail Qemajli, Naim Frashëri dhe Gavril Dara, të cilët përdoren si 
shembuj gjatë mësimit të temës „Përdorimi i shkronjës së madhe” (GJSH-9, faq. 134) 
Personazhi i vetëm historik i cili përmendet në të njëjtin burim, e që nuk e pasqyron 
identitetin nacional të shqiptarëve është Leka i Madh.   

Në tre libra shkollor janë prezent përmbajtje që kanë të bëjnë me Gonxhe Bojaxhiun 
– Nënën Terezë: tekst në të cilin flitet për jetën dhe veprën e saj (GJSH-6, faq. 114; GJSH-7, 
faq. 229) dhe detyrë për aktivitet në të cilin kërkohet të përshkruhet personazhi i Nënë 
Terezës (GJSH-7, faq. 231). Në njërin nga librat shkollor (GJSH-9) janë paraqitur biografitë 
e dy artistëve shqiptar: shkrimtarit Faik Konica në tekstin „Konica dhe qëllimi i jetës së tij” 
(faq. 84) dhe aktorit Aleksandër Mojsiu (faq. 86).  

Ilustrimet në librat shkollor të lëndës gjuhë shqipe, njëlloj si edhe tekstet, kanë të 
bëjnë me identitetin kulturor të popullit shqiptar dhe ato shpesh i shoqërojnë. Ashtu, një 
pjesë e tyre i paraqesin personazhet e përmendur historik: Skënderbeu (GJSH-7, faq. 172; 
GJSH-9, faq. 103); Ali Pashë Tepelena (GJSH-8B, faq. 126); Isë Boletini (GJSH-8A, faq. 113), e 
në një fotografi është paraqitur skulptura e Nënë Terezës në Shkup (GJSH-8B, faq. 90). I 
madh është numri i ilustrimeve në të cilat është paraqitur dhoma tradicionale shqiptare 
(GJSH-6, faq. 105; GJSH-7, faq. 175), veshja kombëtare e meshkujve dhe/ose e femrave 
(GJSH-7, faq. 97, 143 dhe 173; GJSH-8A, faq. 70; GJSH-8B, faq. 14, 44 dhe 106), zbavitjes me 
instrumente popullore (GJSH-7, faq. 141 dhe 143). Në një fotografi janë prezantuar tre 
femra me flamur shqiptar (GJSH-7, faq. 152), një fotografi e tregon Lidhjen Shqiptare të 
Prizrenit (GJSH-8A, faq. 124), kurse gjatë përpunimit të temës për historinë e gjuhës shqipe 
është i dhënë ilustrimi i ndarjes së gjuhës shqipe në dialekte të cilët fliten në disa shtete 
(GJSH-6, faq. 5).    

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, 
sipas gjinisë, profesionit) 

 

Në librat shkollor të lëndës gjuhë shqipe janë vendosur disa tekste nga autorë të huaj 
(„Beni do Anën” GJSH-8A, faq. 16; „Vitja Malejevi në shkollë dhe në shtëpi“, GJSH-8A, faq. 25) 
dhe ilustrimet (GJSH-7, faq. 20, 50; GJSH-8A, faq. 240) të cilat paraqesin shoqërim, 
bashkëpunim dhe bashkim, por në asnjërin nuk hasen përmbajtje të cilët në mënyrë 
eksplicite tregojnë për ndërveprim mes bashkësive të ndryshme etnike të cilët jetojnë në 
Maqedoni.  
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Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit)  

 

Në asnjë nga librat shkollor të lëndës gjuhë shqipe nga klasa e gjashtë e deri në klasën 
e nëntë nuk janë hasur tekste dhe ilustrime të cilët tregojnë për prezencën e stereotipave 
dhe paragjykimeve në çfarëdo baze.  

 

Emrat personal dhe autorët 
   

  Emrat personal të cilët janë prezent në tekstet e librave shkollor të lëndës gjuhë 
shqipe, kryesisht, janë karakteristik për shqiptarët, kurse më rrallë hasen edhe emra të 
huaj. Përveç dy emrave personal, Kalina (GJSH-6) dhe Aleksandar (GJSH-7), në librat nuk 
janë të përfaqësuar emra personal të bashkësive të tjera etnike të Maqedonisë, tërësisht 
mungojnë tekste në të cilat janë dhënë emra të personazheve që u takojnë etnikumeve të 
ndryshme, e që janë në ndonjë ndërveprim. Në të gjithë librat shkollor prezenca e emrave 
personal të meshkujve është më i madh në raport të atyre femëror.  

 Për sa i përket përfaqësimit të autorëve të teksteve të cilat janë vendosur në librat 
shkollor, vërehet dominimi i autorëve shqiptar (64,08%) dhe të autorëve të gjinisë 
mashkullore (98,01%) (Tabela 2.). Në librin shkollor për klasën e shtatë është më i madh 
numri i teksteve që nuk kanë autorë (50%), prandaj edhe përqindja e autorëve shqiptar 
është më e vogël (41,1%). Në klasat e tjera ajo përqindje është dukshëm më e madhe dhe 
rritet nga klasa në klasë, duke i arritur vlerat më të larta në librin shkollor të klasës së nëntë 
(GJSH-6 – 59,09%, GJSH-8A – 62,2%; GJSH-8B – 71,4%; GJSH-9 – 83,87%).  Është e dukshme 
që në të gjithë librat shkollor të analizuar ka vetëm dy tekste të autorëve maqedonas, që 
është përfaqësim prej 1,1%, vetëm një tekst nga autor turk dhe asnjë autor serb. 17,68% të 
teksteve janë shkruar nga autorë të cilët u përkasin kulturave që nuk janë karakteristike për 
Republikën e Maqedonisë, gjatë kësaj kjo përqindje është më e theksuar te dy librat shkollor 
për klasën e tetë (28,8%, 22, 4%).  

Për sa i përket përkatësisë gjinore të autorëve, përfaqësimi i autoreve femra në librat 
shkollor të lëndës së gjuhës shqipe është më i vogël se 2%. Hasen vetëm tre tekste që janë 
të shkruar nga dy autore, nga të cilat njëra është shqiptare, kurse tjetra i përket hapësirës 
më të gjerë kulturore.  
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Tabela 2. Përfaqësimi i autorëve të veprave letrare sipas përkatësisë nacionale dhe gjinore në librat shkollor të lëndës gjuhë shqipe 

 

libri shkollor GJSH-6 GJSH -7 GJSH -8А GJSH -8B GJSH - 9 Gjithsej 

                    gjini    
nacionalitet 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

maqedonas / / / / / / / / / 1 / 1 
2,04% 

1 / 1 
3,22% 

2 / 2 
1,1% 

shqiptar 13 / 13 
59,09

% 

14 / 14 
41,1% 

27 1 28 
62,2%

/ 

34 1 35 
71,4% 

26 / 26 
83,87

% 

114 2 116 
64,08% 

turq / / / / / / / / / / / / 1 / 1 
3,22% 

1 / 1 
0,55% 

serb / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

të tjerë 2 / 2 
9,09% 

3 / 3 
8,8% 

12 1 13 
28,8% 

11 / 11 
22,4% 

3 / 3 
9,67% 

31 1 32 
17,68% 

tekste pa 
autorë 

  7 
31,8% 

  17 
50% 

  4 
8,88% 

  2 
4,08% 

  /   30 
15,57% 

Gjithsej 15 
100% 

 

/ 
0% 

 
22 

100% 

17 
100
% 

/ 
0% 

 
34 

100% 

39 
95,12

% 

2 
4,87

% 

 
45 

100% 

46 
97,87

% 

1 
2,12

% 

 
49 

100% 

31 
100% 

/ 
0% 

 
31 

100% 

148 
98,01

% 

3 
1,98% 

 
181 

100% 

15 
100% 

17 
100% 

41 
100% 

47 
100% 

31 
100% 

151 
100% 
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Prezantimi i atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenja e përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
   
  Në të tre librat shkollor të lëndës gjuhë shqipe që janë analizuar, atdheu është 
paraqitur vetëm me një krijim letrar i cili ka të bëjë me bukurinë e natyrës dhe vendeve të 
banuara në pjesën perëndimore të Maqedonisë, si edhe dashuria ndaj vendlindjes. I tillë 
është teksti “Vendlindja ime” (GJSH-6, faq. 58) dhe dy poezi (GJSH-8A, faq. 137; GJSH-8B, faq. 
138) në të cilët u këndohet bukurive të lumit Drin dhe të qytetit të Strugës , i cili është 
prezantuar edhe me fotografi, kurse në njërin nga librat shkollor është dhënë legjenda për 
liqenin e Prespës (GJSH-8A, faq. 109). Në librin shkollor për klasën e nëntë në pjesën 
„Shënim“ (GJSH-9, faq. 35) vetëm përmenden Shën Naumi, liqeni i Ohrit dhe lumi Drini i Zi, 
kurse në fragmentin „Në Manastir te Migjeni” përshkruhet Manastiri, por si qytet në të cilin 
ka mësuar shkrimtari shqiptar Migjeni (GJSH-9, faq. 70). Edhe në librin shkollor për klasën e 
shtatë nuk ka asnjë tekst i cili nxit patriotizmin dhe ndjenjën e përkatësisë ndaj atdheut. Janë 
dhënë vetëm disa ushtrime gramatikore në të cilat përmendet Shkupi, Maqedonia dhe 
Mavrova (GJSH-7, faq. 22, 25, 96, 104).  

 Në asnjë libër shkollor nuk hasen përmbajtje në të cilat Republika e Maqedonisë është 

prezantuar si atdhe i përbashkët i më shumë bashkësive etnike, as edhe tekste të tillë që janë 

dedikuar ndonjërës nga festat shtetërore dhe simboleve shtetërore. Por në një nga librat 

shkollor është dhënë poezia me titull „Të dua Kosovë”, e cila është shoqëruar me flamurin e 

Republikës së Kosovës (GJSH-8B, faq. 27).  

 

Të hapurit ndaj botës 
  

Hapja ndaj botës në librat shkollor të lëndës gjuhë shqipe kryesisht shihet nëpërmjet 
prezencës së veprave letrare nga autorë të huaj dhe biografive të tyre. Në librin shkollor për 
klasën e gjashtë dhe klasën e shtatë ato tekste janë më të pakta dhe paraqesin fragmente nga 
komedia “Koprraci” nga Zhan Batist Molieri (GJSH-6, faq. 95-97; GJSH-7, faq. 201) i cili është 
shoqëruar me biografinë e autorit (GJSH-6, faq. 98), si dhe tragjeditë “Antigona” e Sofokleut 
(GJSH-6, faq. 84-86; GJSH-7, faq. 207) dhe “Romeo dhe Zhulieta” nga Vilijam Shekspiri (GJSH-
7, faq. 205). E njëjtë është gjendja edhe në librin shkollor për klasën e nëntë në të cilin janë 
vendosur tekstet e tre autorëve të huaj (Edgar Alan Po, Homerit dhe Xhonatan Sviftit GJSH-
9, faq. 87, 107, 115). Për dallim nga librat shkollor të mëparshëm në dy librat shkollor për 
klasën e tetë hasen numër më i madh i teksteve poetike dhe të prozës nga shkrimtarë nga 
hapësira më e gjerë kulturore: Nikolaj Nosovi, Mark Tveni, Xhoan Roulingu, Homeri, La 
Fonteni, Eshili, Molieri, Zhil Verni, Xhek Londoni, Viktor Hygoja, Sergej Esenini, Miguel 
Servantesi, Vilijam Shekspiri, Hajnrih Hajne. Në të dy librat shkollor hasen tekstet për 
kozmonautin Jurij Gagarin, kurse në njërin është dhënë fragmenti nga libri “Moxart” në të 
cilin flitet për jetën dhe veprën e kompozitorit të njohur (GJSH-8B, faq. 67-69).  

   Në njërin nga librat shkollor janë dhënë fragmente të një përralle turke (GJSH-7, faq. 
183), kurse në dy të tjera vetëm se përmenden emrat e shkrimtarëve dhe zbuluesve të 
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njohur: Aristofani, Shekspiri, Molieri dhe Gogoli si komediograf më të madhej (GJSH-6, faq. 
89) dhe vëllezërit Limier si zbulues të filmit (GJSH, faq. 120).      

 Të hapurit ndaj botës në librat shkollor të lëndës gjuhë shqipe për klasën e nëntë 
është paraqitur nëpërmjet ilustrimeve të cilat paraqesin fotografi të artistëve të njohur 
(Leonardo da Vinçi, GJSH-8B, faq. 46, GJSH-9, faq. 21; Pikaso, GJSH-8B, faq. 122; Eduar Mane, 
GJSH-8B, faq. 142), një ilustrim me nota muzikore të Mocartit (GJSH-8B, faq. 69), një fotografi 
të Fernando Magelanit (GJSH-8A, faq. 234), disa të Hilari Klintonit me familjen e saj (GJSH-
8A, faq. 153-155) dhe një ilustrim i planetit Tokë. Në dy librat shkollor të tjerë është dhënë 
vetëm një ilustrim i cili tregon bashkimin në kontekst global duke treguar fëmijë të cilët 
mbahen për dore rreth planetit Tokë (GJSH-7, faq. 90) dhe një që paraqet drurin e gjuhëve 
indoevropiane (GJSH-6, faq. 4). 

 

KONKLUZIONE 
 

 Nga analiza e librave shkollor të lëndës gjuhë shqipe nga klasa e gjashtë e deri në 
klasën e nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar mund të përfundohet se përfaqësimi i 
elementit interkulturor është i parëndësishëm (minor). 

 Në librat shkollor të lëndës gjuhë shqipe është paraqitur vetëm identiteti kulturor i 
shqiptarëve, nëpërmjet personazheve dhe ngjarjeve të tyre historike dhe 
karakteristikave kombëtare. 

 Në librat shkollor nuk ka tekste dhe ilustrime të cilët paraqesin ndërveprim mes 
bashkësive të ndryshme etnike të cilët jetojnë në Maqedoni.  

 Librat shkollor të lëndës gjuhë shqipe nuk përmbajnë tekste ose ilustrime të cilët në 
mënyrë eksplicite tregojnë praninë e stereotipave dhe paragjykimeve në bazë etnike 
dhe fetare. 

 Përqindja më e madhe e emrave personal të cilët hasen në përmbajtjet janë 
karakteristik për shqiptarët. Mungojnë emra të cilët i përdorin bashkësitë e tjera 
etnike në Maqedoni, si edhe përmbajtje në të cilat së bashku përmenden emra të 
personazheve të cilët i përkasin etnikumit tjetër. 

 Shumica e autorëve të veprave letrare të cilët hasen në librat shkollor janë shqiptar. 
Një numër i vogël i autorëve janë nga bashkësitë tjera etnike, kurse autorët e huaj 
janë me prani më të madhe. Te të gjithë nacionalitetet dominues janë autorët 
meshkuj. 

 Në asnjërin nga librat shkollor të cilët janë të analizuar atdheu nuk është prezantuar 
në kontekst multikulturor, as që janë vendosur përmbajtje të cilat nxisin zhvillimin e 
përkatësisë ndaj atdheut dhe kujdesit për të. Janë dhënë vetëm disa vepra letrare të 
cilat kanë të bëjnë me disa nga bukuritë natyrore dhe qytetet e Maqedonisë 
Perëndimore. 

 Të hapurit ndaj botës është paraqitur, kryesisht, nëpërmjet veprave letrare të 
autorëve të huaj të cilët janë në numër më të madh vetëm në librat shkollor për klasën 
e tetë, si edhe nëpërmjet disa ilustrimeve të veprave të artistëve të njohur. 
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GJUHË TURKE 
 

Në analizë janë përfshirë katër libra shkollor të lëndës gjuha turke të cilët përdoren 
në mësim nga klasa e gjashtë e deri në klasën e nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar. (Shtojca 
1).  

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 

 

Në librat shkollor të lëndës gjuha turke është prezantuar kryesisht identitet kulturor 
i anëtarëve të bashkësisë turke, nëpërmjet teksteve, pyetjeve për diskutim dhe ilustrimeve 
të cilët kanë të bëjnë me historinë, gjuhën dhe kulturën turke. Krenaria dhe gëzimi për shkak 
të përkatësisë kësaj bashkësie etnike theksohet në poezitë “Turku i vogël na flet”/“Türk 
Çocuğu Diyor Ki” (GJT-6, faq. 22) dhe “Të jesh turk”/“Türk olmak” (GJT-9, faq. 44), e në këtë 
kontekst në librin shkollor për klasën e nëntë janë dhënë fjalët e Ataturkut: “Turk, bëhu 
krenar, puno dhe ofro besim”. Në të njëjtin libër janë të vendosur edhe poezitë “Kush jemi 
ne”/“Biz kimleriz” (GJТ-9, faq. 55) dhe teksti “Epi për Ergenekon”/ “Ergenekon Destanı” 
(GJТ-9, faq. 78), në të cilët flitet për prejardhjen e popullit turk, kurse në pjesën për shpjegim 
të tekstit flitet për fillimet e letërsisë turke.  

Në dy libra shkollor janë të vendosur dy poezi të cilat kanë të bëjnë me gjuhën turke, 
gjatë së cilës motive i njërës është prejardhja dhe shtrirja e gjuhës “Gjuha ime turke”/ 
“Türkçem”, (GJT-7, faq. 65), e në poezinë e dytë bukuria e saj “Gjuha jonë turke”/ 
“Türkçemiz”, (GJT-8, faq. 66). Gjuha turke është pjesë për sqarim edhe në pjesën gramatikore 
në njërin nga librat shkollor në të cilin përmenden alfabetet të cilët i kanë përdorur turqit 
gjatë historisë (GJT-7, faq. 132-135) një tekst i është kushtuar shkrimit të himnit turk “Lind 
himni nacional”/“İstiklal Marşı Doğuyor”, (GJТ-9, faq. 67), e me këtë nga nxënësit kërkohet 
t’i tregojnë ndjenjat e tyre kur e dëgjojnë himnin nacional.  

Identiteti kulturor i turqve është shprehur edhe nëpërmjet të personazheve të 
rëndësishme nga historia e tyre. Në këngën “10 nëntori”/“10 Kasım” (GJТ-6, faq. 53; GJТ-7, 
faq. 42) dhe “Erë nëntori”/“Kasım Rüzgarları” (GJT-8, faq. 47) u këndohet sukseseve të 
arritura dhe vdekjes së Ataturkut, kurse në poezinë “Çanakale”/“Çanakkale”(GJТ-9, faq 59), 
trimëria e tij gjatë lirimit të qytetit. Në tekstet “Fatih Sultan Mehmed dhe dhjetë 
komandantët, Ulubatli Hasan”/“Fatih Sultan Mehmed’in On Fedaisi Ulubatlı Hasan” (GJT-7, 
faq. 57) dhe “Akshemsedin”/“Akşemsedin” (GJТ-8, faq. 109), si edhe në përrallën “Dy 
vëllezërit nga Kastamonu”/“Kastamonulu İki Kardeş” (GJТ-9, faq. 48) përshkruhet fitorja 
historike e Fatih Sulltan Mehmedit dhe pushtimit të Stambollit në vitin 1453, kurse në 
përrallë përmenden edhe personazhe të tjerë të rëndësishëm nga koha e Perandorisë 
Otomane. Më shumë nga veprat letrare u kushtohen fuqisë dhe trimërisë së ushtarëve turq 
(teksti “Nën flamurin tone”/“Bayrağımızın Altında”, GJТ-8, faq. 63; vjersha “Për një 
udhëtar“/“Bir Yolcuya”, GJТ-8, faq. 108; GJТ-9, teksti “Epi për Osmanin e ri”/“Genç Osman 
Destanı”, GJТ-9, faq. 28; tregimi “Shkopi”/“Kütük”, GJТ-6, faq. 100). 
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Karakteristikat fetare të turqve janë paraqitur nëpërmjet poezive të lutjes Ilahive nga 
poeti dhe filozofi Junus Emre (GJT-8, faq. 102) i cili përmendet edhe si poet turk për nder të 
të cilit UNESKO e ka shpallur vitin 1971/1972 si vit të tij. Në librat shkollor të analizuar janë 
të pranishme edhe disa vepra në të cilat flitet për shënimin e festës fetare Bajramit: përralla 
“Festë tjetër”/“Başka Bayram” (GJТ-6, faq. 55); poezia “Si festohen festat“/“Nasıl olur 
Bayramlar” (GJТ-7, faq. 9); teksti “Kujtim”/“Bir Hatıra” (GJТ-9, faq. 17) në të cilët përmendet 
edhe profeti Muhamed. Në dy libra shkollor janë të përmendur edhe dy festa të tjera të cilat 
i festojnë turqit: Festa e fëmijëve, e cila në Turqi festohet më 23 prill, e njëjta është ri kënduar 
në këngën : “Kënga e 23 prillit”/“23 Nisan Türküsü”, e cila shoqërohet me sqarimin për 
zanafillën e festës (GJT-7, faq. 107) dhe Dita e mësimit turk, 21 dhjetorit, e cila është festë që 
e feston bashkësia turke në Republikën e Maqedonisë (GJT-8, faq. 66).  

Krijimtaria popullore turke është paraqitur edhe me dy këngë popullore nga 
Maqedonia: “Hasan dibrani”/“Debreli Hasan” (GJТ-6, faq. 128) dhe “Vardar ovasi”/“Vardar 
Ovası” (GJT-7, faq. 113), teksti i së cilës është shoqëruar me notat e këngës. 

 Pyetjet për diskutim me nxënësit, të cilat janë të lidhur me identitetin e turqve, 
kryesisht, kanë të bëjnë me disa kërkesa shtesë për aktivitetet plotësuese shtesë në lidhje 
me personazhe të veçantë historik dhe me festat: për Fatih Sulltan Mehmet dhe paraardhësit 
e popullit turk (GJT-9, faq. 48); për kohën e sundimit të Muratit të katërt (GJT-9, faq. 31); për 
atë se si festohet Bajrami në një familje turke dhe pse fëmijët atëherë janë të gëzuar (GJT-6, 
faq. 55, GJT-7, faq. 9); për atë nga kur festohet në Republikën e Maqedonisë festa nacionale 
të turqve 21 dhjetor- dita e mësimit turk (GJT-7, faq. 65; GJT-8, faq. 66).  

 Në librat shkollor të lëndës gjuha turke janë paraqitur më shumë ilustrime të cilët më 
së shpeshti i shoqërojnë tekstet dhe tregojnë aspekte të ndryshme të identitetit kulturor të 
turqve. Disa janë fotografi të përmendoreve kulturore-historike në Maqedoni nga koha 
osmane (Kalaja e Shkupit, GJT-6, faq. 8; Çarshia e Vjetër e Shkupit (GJT-7, faq. 27; GJT-8, 
faq.61) dhe objektet fetare në Maqedoni (Xhamia e Mustaf Pashës, GJT-7, faq. 27, Xhamia e 
Murat Pashës, GJT-7, faq. 27; xhamia, GJT-8, faq. 61). Janë të pranishme edhe ilustrime të 
instrumenteve tradicionale turke – saz (GJT-8, faq. 30, 76) dhe veshjeve tradicionale turk 
(GJT-6, faq. 23, 29; GJT-6, faq. 23, 29; GJT-8, faq. 76), gjatë kësaj në të gjithë librat shkollor 
është prezent Nasradin Hoxha në veshje tradicionale (GJT-6, faq. 36; GJT-7, faq. 17 dhe 95; 
GJT-8, faq. 94; GJT-9, faq. 50 dhe 51).  

 Tri fotografi e tregojnë Ataturkun: me fëmijë (GJT-8, faq. 47), me një pjesë të 
ushtarëve të atëhershëm turk, të veshur me uniforma ushtarake (GJT-7, faq. 42), me fëmijë 
të kulturave të ndryshme që mbahen për dore dhe luajnë (GJT-6, faq. 132), e në një është 
paraqitur mauzoleu i tij (GJT-6, faq. 53). Janë të pranishme edhe ilustrime të ushtarëve 
osmanli (GJT-6, faq. 100), te Ulubatli Hasan si në dorë mban flamurin e Perandorisë Osmane 
(GJT-7, faq. 57), të ushtarëve turq dhe flamurit turk (GJT-8, faq. 108; GJT-9, faq. 60), e në një 
është treguar autori i himnit turk Mehmet Akif Ersoj (GJT-9, faq. 67).  

Identiteti kulturor i bashkësive të tjera është paraqitur vetëm me një përrallë 
popullore maqedonase (“Tre mësimet e vlefshme”/„Три вредни поуки“, GJТ-7, faq. 84) dhe 
një përmendje të vëllezërve Janaki dhe Milton Manaki, por në kontekst të incizimit të tyre të 
filmit dokumentar për sulltanin e atëhershëm Reshit i cili e ka vizituar Manastirin (GJT-6, 
faq. 77).  
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Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektimi, shoqërimi dhe 
bashkëpunimi) 
   
  Ndërveprimi mes njerëzve të ndryshmëve haset në më shumë krijime poetike dhe 
proze në të cilat përmendet shoqërimi dhe bashkëpunimi mes fëmijëve dhe mes të rriturve. 
Të tillë janë tekstet “Njeriu në luhatëse”/“Salıncaktaki Adam” (GJТ-6, faq. 71), 
“Kinema”/“Sinema” (GJТ-6, faq. 75), “Të jetohet në paqe”/“Barış İçinde Yaşamak” (GJТ-7, faq. 
6), “Miqësia”“/“Dostluk” (GJТ-7, faq. 70), “Familja”/“Aile” (GJТ-8, faq. 28), “Zogjtë e 
fundit”/“Son Kuşlar” (GJТ-8, faq. 52), “Rreth miqësisë”/“Arkadaşlık Üzerine” (GJТ-9, faq. 20), 
“Topall”/“Topal” (GJT-9, faq. 57), këngët “Bashkimi”/“Birlikte” (GJТ-9, faq. 75), si edhe 
poezitë “Jepni botën fëmijëve”/“Dünyayı Verelim Çocuklara” (GJТ-6, faq. 35), “Të gjithë në 
mënyrën e njëjtë”/“Hep Aynı Biçimde” (GJТ-6, faq. 131) në të cilët këndohet për bashkimin 
e fëmijëve të ndryshëm. Nëpërmjet veprave, si edhe nëpërmjet ilustrimeve që i mbështesin, 
është paraqitur ndërveprimi mes pjesëtarëve të kulturave të ndryshme, por në një kontekst 
më të gjerë.  
  Në librat shkollor pothuaj se nuk ka përmbajtje në të cilët është i paraqitur 
ndërveprimi mes pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike të cilët jetojnë në Republikën 
e Maqedonisë. Shembull i vetëm është teksti “Shtëpia ngjyrë vjollce”/“Mor Salkımlı Ev” (GJТ-
7, faq. 92) në të cilën paraqitet jeta nëpër mëhalla në Shkup dhe shoqërimi i fëmijëve të 
nacionaliteteve të ndryshme. Në pjesën për diskutim pas tekstit, nga nxënësit kërkohet të 
sqarojnë pse marrëdhëniet fqinjësore duhet të jenë si marrëdhënie vëllazërore.  
 Gjatë përpunimit të poezisë “E bukur sikurse në festë”/“Bayram Gibi Güzel” (GJТ-6, 
faq. 89) dhe “Si festohen festat”/“Nasıl Olur Bayramlar” (GJТ-7, faq. 9) janë dhënë shpjegime 
të cilët drejtpërdrejtë nuk kanë të bëjnë me interkulturalitetin, por megjithatë mundësojnë 
nxënësit të mendojnë edhe për festat e bashkësive të tjera etnike të cilat jetojnë në Maqedoni: 
në poezinë e parë nga nxënësit kërkohet t’i pyesin anëtarët më të vjetër të familjes si janë 
festuar festat në të kaluarën dhe të bëjnë krahasimin me të tashmen, e në poezinë e dytë e 
cila ka të bëjë me festimin e Bajramit, nxënësit duhet të thuan cilat festa i presin me gëzim 
më të madh dhe të bëjnë krahasim mes festave shtetërore dhe fetare. Krahasim i cili shpie 
drejt interkulturalitetit më eksplicit identifikohet gjatë përpunimit të tekstit “Nën flamurin 
tonë”/“Bayrağımızın Altında” (GJТ-8, faq. 63) në detyrën në të cilën nga nxënësit kërkohet të 
bëjnë hulumtim të himnit maqedonas dhe turk dhe të tregojnë si ndjehen gjatë dëgjimit të të 
dy himneve.  
 

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librat shkollor të lëndës gjuhë turke nuk ka stereotipa ose paragjykime në çfarëdo 
baze as në tekstet e as në ilustrimet.   
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Emra personal dhe autorë 
   
  Duke marrë parasysh atë se në tekstet e librave shkollor të lëndës gjuhë turke janë 
autorë turk, emrat personal të cilët hasen në të gjithë librat kryesisht janë emra turk 
tradicional si: Ajshe, Ajlin, Ahmet, Lejla, Mustafa, Suat, Mehmet, Derja, Sinan, Ogur, Hamdi etj. 
Edhe në shembujt që jepen në pjesën gramatikore të gjithë emrat e shfrytëzuar janë 
karakteristik për turqit, kurse në përrallat popullore janë prezent personazhet e njohur të 
letërsisë turke si Nasradin hoxha, Koroglu dhe Keloglan. Emrat e huaj janë pak të përfaqësuar 
dhe paraqesin personazhe të veprave letrare të autorëve të huaj (Poli, Misi Xhons, Meriman, 
Vajt, Hajdi, Peter GJT-6, faq. 11, 136; Alis, Paskal, Guliver, Robinson, GJT-7, faq.67). Emrat 
karakteristik për maqedonasit mund të hasen vetëm në tekstet e rrallë të autorëve 
maqedonas: Tihomir (GJT-7, faq. 69), Kole dhe Naum (GJT-8, faq. 23). Në të gjithë librat emrat 
e meshkujve janë më të përfaqësuar nga ato të femrave.   
 Edhe pse në librat përdoren përralla, poezi dhe tregime të shkrimtarëve turk të cilët 
jetojnë në Maqedoni, siç janë Nexhati Zekirija, Fahri Kaja, Shukri Ramo, Rexhep Bugariç, 
Ilhami Emin etj., nuk ka asnjë tekst në të cilin përmenden së bashku emra të personazheve 
të etnikumeve të ndryshëm që jetojnë në Maqedoni.  

Në Tabelën 3 është treguar shpërndarja sipas përkatësisë nacionale dhe gjinore në 
veprat letrare në librat shkollor të lëndës gjuhë turke. Nga numri i përgjithshëm i autorëve 
81,36% janë turk, 10,45% i takojnë letërsisë botërore, vetëm 1,37% janë maqedonas, 0,45% 
janë serb, kurse shqiptar nuk ka aspak. Pothuaj se raporti i njëjtë është i pranishëm në të 
katër librat shkollor, me atë dallim që në librat shkollor për klasën e gjashtë dhe të nëntë 
aspak nuk janë të përfaqësuar autorë maqedonas. 

Për sa i përket përkatësisë gjinore të autorëve, shumë më shumë janë të pranishëm 
meshkujt (86,89%), kurse femrat marrin pjesë vetëm me 13,11%. Dominimi i autorëve 
meshkuj është i pranishëm në të gjithë librat shkollor, kurse më i shprehur është në librin 
shkollor për klasën e nëntë (92,98%). 
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Tabela 3: Përfaqësimi i autorëve të veprave letrare sipas përkatësisë nacionale dhe gjinore në librat shkollor të lëndës 
gjuhë turke 

 

Libri shkollor GJT-6 GJТ-7 GJТ-8 GJТ-9 Gjithsej 

                    
gjinia    
nacionaliteti  

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

maqedonas     2 
 

 2 
3.64% 

1  1 
1.72% 

   3  3 
1.37% 

shqiptar                

turq 32 
 

4 
 

36 
76.60% 

36 
 

7 43 
78.18% 

37 10 47 
81.03% 

49 4 53 
88.33

% 

154 25 179 
81.36% 

serb       1  1 
1.72% 

   1  1 
0.45% 

të tjerë 5 
 

2 
 

7 
14.89% 

7 
 

 7 
12.73% 

5  5 
8.63% 

4  4 
6.67% 

21 2 23 
10.45% 

tekste pa 
autorë 

  4 
8.51 

  3 
5.45% 

  4 
6.90% 

  3 
5% 

  14 
6.37% 

 
Gjithsej 

37 
86% 

6 
14% 

 
47 

100% 

45 
86.54

% 

7 
13.46% 

 
55 

100% 

44 
81.48

% 

10 
18.52% 

 
58 

100% 

53 
92.98

% 

4 
7.02% 

 
60 

100% 

179 
86.89

% 

27 
13.11% 

 
220 

100% 

43 
100% 

52 
100% 

54 
100% 

57 
100% 

206 
100% 
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Prezantimi i atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
   

Në librat shkollor të lëndës gjuhë turke atdheu është paraqitur, para së gjithash, 
me poezi me përmbajtje patriotike dhe aktivitetet të nxënësve të cilët janë të lidhur me 
përjetimin e atdheut dhe hulumtimin për atë. Vetëdija për përkatësi kah vendlindja dhe 
dashuria ndaj saj zhvillohet nëpërmjet poezive: “Vjershë për atdheun”/“Yurt Türküsü” 
(GJТ-6, faq. 8), “Atdheu”/“Memleketim”/“Vatan” (GJТ-7, faq. 27; GJТ-9, faq. 19), 
“Maqedonia”/“Makedonya” (GJT-8, faq. 10), “Sytë e atdheut”/“Yurdumun Gözleri” (GJТ-
8, faq.61), kurse në përpunimin e disa prej tyre nga nxënësit kërkohet t’i shprehin 
ndjenjat dhe ta përshkruajnë atdheun e tyre (GJT-7, faq. 27; GJT-9, faq. 19) ose të bëjnë 
hulumtim në lidhje me atdheun dhe të shkruajnë punim me shkrim në atë temë (GJT-8, 
faq. 61).  

Dy poezi i janë kushtuar festës shtetërore 11 tetorit: “11 tetori”/“11 Ekim” (GJТ-
6, faq. 28) dhe “Në çezmën e fshatit”/“Köye Çeşme Yapalım” (GJТ-8, faq.73), kurse në dy 
libra shkollor përmendet Dita e pavarësisë 8 shtatori, në njërin libër janë dhënë sqarime 
për festën (GJT-7, faq. 9), kurse në tjetrin kërkohet nga nxënësit të bëjnë hulumtim në 
lidhje me festimin e tij (GJT-6, faq. 8).  
  Në poezinë “Qyteti i humbur”/“Kaybolan Şehir” (GJТ-9, faq. 32) shprehet dashuria 
ndaj qytetit të lindjes Shkupit që e ka autori i cili është lindur në Shkup, kurse punon dhe 
krijon në Turqi. Në pjesën gramatikore në shumicën e librave shkollor janë dhënë fjali në 
të cilat përmenden më shumë qytete të Maqedonisë (Ohri, Shkupi, Resnja, Gostivari, 
Kumanova, GJT-6. faq. 153; GJT-7, faq. 21; GJT-9, faq. 62, 165), si edhe veçori të qytetit të 
Shkupi dhe Ohrit (Sheshi Makedonija, komuna Çair, lumi Vardar, limani i Ohrit GJT-9, faq. 
143, 163, 165, 181). Në shembujt se si shkruhet lutja ose letra përmendet Republika e 
Maqedonisë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Shkupi (GJT-7, faq. 56). 

  Për sa i përket ilustrimeve, në librat shkollor janë të pranishme vetëm disa 
fotografi të cilat paraqesin përmendore kulturore-historike në Maqedoni nga koha 
osmane (Xhamia e Mustafa Pashës, GJT-6, faq. 8; Xhamia e Murat Pashës dhe Çarshia e 
Vjetër GJT-8, faq. 61). 

  Vetëm në një përmbajtje atdheu është i paraqitur në kontekst multikulturor – ajo 
është poezia “Maqedonia” (GJT-6, faq. 11), e shkruar nga autor turk, në të cilën Maqedonia 
paraqitet si vend i fëmijëve, kurse liqeni i Ohrit dhe qyteti i Strugës si qendër në të cilën 
bashkohen fëmijët maqedonas, shqiptar dhe turk.  

 

Të hapurit ndaj botës 
   
  Të hapurit ndaj botës në librat shkollor të lëndës gjuhë turke është paraqitur, 
kryesisht, nëpërmjet më shumë teksteve të autorëve të huaj, kurse disa prej tyre janë 
shoqëruar me të dhëna biografike për autorët. Të tillë janë tekstet “Livadhi”/“Polyana” 
nga Eleonor Porter, “Tregimi për njeriun”/“Masal Adam” nga Marçelo Argili, tregime nga 
Anderseni, “Loja”/ “Oyun” nga Mark Tveni, “Maçori me çizme”/“Çizmeli Kedi” nga Çarls 
Perault, “Në malet e Alpeve”-Hajdi/Alp Yamaçlarında” nga Johana Shpiri (GJT-6, faq. 11, 
27, 45, 50, 64, 136); fabulla nga La Fonteni, (GJT-7, faq. 25), teksti “Letra” /“Mektup” nga 
Edmondo de Amiçis (GJT-7, faq. 55), tregimi nga Hans Kristijan Andersen (GJT-7, faq. 88), 
fragmenti “Lufta e Don Kohotit me mullinjtë e erës” /“Don Kişot’un Değirmenlerle Savaşı” 
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nga Miguel Servantesi (GJT-7, faq. 100), tregimi “Pëllumbi dhe shokët”/“Güvercin ve 
Arkadaşları” nga Bejdeba (GJT-7, faq. 100); fragmentet “Robinsoni”/“Robinson” nga 
Daniel Defo (GJT-8, faq. 35) dhe “Vilhelm Tel”/“Wilhelm Tell” nga Shileri (GJT-8, faq. 120), 
tregimi “Plaku dhe deti”/“İhtiyar Balıkçı” nga Ernest Hemngueji (GJT-8, faq. 117).  

Në njërin nga librat shkollor është dhënë tregimi “Aladini dhe llamba magjike”/ 
“Aladdin’in Sihirli Lambası” (GJТ-8, faq. 127), kurse në tre nga ata janë vendosur përralla 
popullore dhe poezi të kulturave të tjera: përrallë popullore gjermane “Zogjtë dhe 
beniaminët e vegjël”/“Serçeyle Dört Yavrusu”(GJT-7, faq. 60); përrallë popullore arabe 
“Shkëmbim”/“Paylaşmak” (GJТ-9, faq. 119) dhe poezia e vjetër egjiptiane “Fuqia e 
gjuhës”/“Dilin Gücü” (GJТ-8, faq. 131). Janë të përfaqësuara edhe dy poezi në të cilat 
shprehet dëshira të ndërtohet botë në të cilën të gjithë fëmijët do të jenë të barabartë, të 
bashkuar dhe të gëzuar (“Jepni botën fëmijëve”/“Dünyayı Verelim Çocuklara” GJТ-6, faq. 
35; “Një botë mendova për të gjithë fëmijët”/“Bir Dünya Düşündüm Çocuklara”, GJТ-8, 
faq. 113), një në të cilën këndohet për bukuritë e botës dhe nevojës të ruhet (“Bota 
ime”/“Dünyam”, GJТ-7, faq. 79), kurse në tekstin “Të jetohet në paqe”/“Barış İçinde 
Yaşamak” (GJТ-7, faq. 6) përmenden detyrat dhe puna e Kombeve të Bashkuara.  

Në librat shkollor për klasën e shtatë dhe klasën e tetë në pjesën 
“Proverba”/“Atasözleri” janë dhënë disa mendime të urta nga profeti Muhamed, nga 
Ataturku, Kuan-Cu, Sadi, Servantes (GJT-7, faq. 120; GJT-8, faq. 112), të cilët i dedikohen 
arsimimit të fëmijëve.  

  Të gjithë librat shkollor janë përplot me emra të qyteteve të Turqisë, kurse në 
shumicën e tyre përmenden edhe kontinentet (Afrika, GJT-9, faq. 60; Evropa dhe Azia, por 
në kontekst të qytetit të Stambollit i cili i lidh të dy kontinentet me ura, GJT-6, faq. 87), 
shtete (Maqedonia, Japonia, Turqia, GJT-6, faq. 163; Anglia, Franca, Australia dhe Zelanda 
e Re, GJT-9, faq. 60; Sudani dhe Algjeri, India dhe Kina si kufi deri ku shtrihet gjuha turke, 
GJT-9, faq. 89; Tibeti, Kina, Vietnami, GJT-9, faq. 132) dhe qytetet (Kamenica e Sremit, 
GJT-7, faq. 10; Rej në Jemen-Azia Jugperëndimore (GJT-7, faq. 94) Bagdadi në kontekst të 
zanafillës së gjuhës turke, GJT-9, faq. 45), kurse në pjesën të gramatikës si shembuj 
përmenden limani i Selanikut (GJT-9, faq. 143). Në fjali si shembuj përmendet Amerika, 
Turqia, Çanakale, deti Marmara, deti Jon, Evropa, Gjermania, Anglia, Jupiter, Venera (GJT-
9, faq. 181). 

Në librat shkollor për klasën e gjashtë dhe klasën e nëntë, gjatë përpunimit të 
gjuhëve janë dhënë informata për më shumë gjuhë dhe familje gjuhësore: arabe, turke 
dhe angleze (GJT-6, faq. 163), gjuhët uralo-altaje, indo-evropiane, sami, kineze-tibetiane 
dhe gjuhët bantu (GJT-9, faq. 132-133).  

 Në tekstin “Gjithësia na ndjek neve”/“Uzaydan Gözetleniyoruz” është paraqitur 
biseda mes fëmijëve për gjithësinë dhe përmendet anija e parë kozmike “Sputnik” (GJT-
9, faq. 23).   

 Në dy libra shkollor identifikohen detyra për nxënësit të cilët e pasqyrojnë hapjen 
ndaj botës – hulumtime në lidhje me fjalët e Ataturkut: “Paqe në vend, paqe në botë” (GJT-
7, faq. 61), çka duhet të bëhet që të jetohet në paqe (GJT-7, faq. 7), si të ruhet bota jonë 
(GJT-7, faq. 79), hulumtime për shkrimtarin nga India Bejdeba (GJT-9, faq. 52). Ilustrimet 
kanë të bëjnë me bashkimin e fëmijëve nga bota e cila këndohet në poezitë dhe me atë 
paraqitet: planeti Tokë rreth të cilit luajnë fëmijët të gjinive dhe racave të ndryshme (GJT-
6, faq. 4; GJT-7, faq. 6; GJT-8, faq. 4, GJT-9, faq. 46, 130), zemra rreth së cilës janë mbledhur 
fëmijë të kulturave dhe racave të ndryshme (GJT-6, faq. 131), fëmijë që fluturon (GJT-6, 
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faq. 35); fëmijë si luajnë (GJT-6, faq. 130). Disa ilustrime paraqesin personazhe nga 
përralla (“Maçori me çizme”/“Çizmeli Kedi” GJT-6, faq. 62). 

 

 

KONKLUZIONE 
 

 Në librat shkollor të lëndës gjuhë turke ka një numër të madh të teksteve dhe 
ilustrimeve të cilët kanë të bëjnë me personazhet e rëndësishme të historisë dhe 
kulturës turke, të cilët nxisin ndjenjën e krenarisë dhe gëzimit që i përkasin kësaj 
bashkësie, e ngrenë lartë gjuhën turke dhe kërkojnë respektimin e traditave dhe 
zakoneve të turqve. Paraqitja e identitetit kulturor të maqedonasve është prezent 
vetëm në një vepër, kurse të bashkësive të tjera në Maqedoni aspak nuk ekzistojnë. 

 Në veprat letrare dhe ilustrimet nuk është paraqitur ndërveprimi mes pjesëtarëve 
të bashkësive të ndryshme etnike të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë, por 
një pjesë e tyre kanë të bëjnë me ndërveprimin mes njerëzve të ndryshëm në një 
kontekst më të gjerë kulturor. 

 Në librat shkollor nuk identifikohen përmbajtje të cilët kontribuojnë për formimin 
e stereotipave dhe paragjykimeve te nxënësit.   

 Numri më i madh i veprave letrare janë të shkruar nga autorë turq, ku dominon 
gjinia mashkullore, derisa përfaqësimi i autorëve nga bashkësitë e tjerë të cilat 
jetojnë në RM është shumë i vogël ose nuk ekziston aspak. 

 Emrat personal të cilët hasen në të gjithë librat shkollor në masë të madhe janë 
emra tradicional turk. Nuk ka asnjë tekst në të cilin përmenden së bashku emrat e 
personazheve të cilët u takojnë etnikumeve tjera. 

 Janë prezent më shumë krijime poetike në të cilat shprehet dashuria ndaj atdheut 
dhe përkatësia ndaj tij. Vetëm në një përmbajtje atdheu është i paraqitur në 
kontekst multikulturor.  

 Më shumë përmbajtje promovojnë të hapurit ndaj botës, më së shpeshti nëpërmjet 
teksteve dhe mendimeve të autorëve të huaj dhe të kulturave të tjera, informatave 
për shtetet, qytetet dhe gjuhët tjera, si edhe ilustrimeve të cilët paraqesin 
bashkimin e fëmijëve me raca dhe kultura të ndryshme. 
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GJUHË SERBE 
 

Në analizë janë përfshirë tri libra shkollor të lëndës gjuhë serbe, për klasën e 
gjashtë, tetë dhe nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar (Shtojca 1). 
 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia 
nacionale dhe fetare) 
 
 Përmbajtjet në librat shkollor e zhvillojnë kryesisht identitetin kulturor të serbëve 
nëpërmjet paraqitjes së historisës së zhvillimit të gjuhës dhe shkrimit serb, rregullave 
gjuhësore dhe gramatikore të saj, vepra letrare popullore. Në librin shkollor të klasës së 
8 paraqitet roli i gjuhës si “shprehje të shpirtit dhe identitetit popullor dhe armë 
themelore të kulturës së tij”.  
  Në GJS-6 përshkruhet prejardhja e gjuhës serbe, i cili i takon grupit të gjuhëve jugo 
sllave, si edhe krijimit të alfabetit glagolik nga arsimuesit slloven Konstantin Filozof 
(Kirili), i cili së bashku me vëllanë e tij Metodi i ka përkthyer librat kishtar nga gjuha greke 
në gjuhë sllave. Theksohet se alfabeti cirilik serb ka prejardhje nga alfabeti cirilik sllav 
dhe ajo llogaritet për alfabetin parësor serb (faq. 5-10). Shqyrtim më të gjerë të zhvillimit 
historik të gjuhës serbe nga vendosja e sllavëve në Gadishullin Ballkanik deri në ditët e 
sotme është dhënë në GJS-9, faq. 7-13. Në njësinë mësimore Gjuha serbe deri në shek. e XIX 
përshkruhet misioni i vëllezërve nga Selaniku Kirili dhe Metodi për përhapjen e 
krishterimit në gjuhën sllave, krijimit të alfabetit glagolik dhe atë cirilik, si edhe zhvillimit 
të gjuhës serbosllave, rusosllave dhe sllavoserbe deri në periudhën e reformimit të gjuhës 
letrare serbe dhe drejtshkrimit të saj. Në të dy librat shkollor  theksohet roli i reformatorit 
të gjuhës serbe dhe drejtshkrimit të saj, Vuk Stefanoviq Karaxhiqi, i cili e ka futur gjuhën 
popullore në gjuhën letrare, e ka shkruar gramatikën e gjuhës popullore dhe praktikisht 
i pari e ka përdorur alfabetin cirilik serb në Fjalorin serb (GJS-6, faq. 7-9; GJS-9, faq. 7-10). 
Në këtë kontekst përmendet edhe kontributi i gjuhëtarit dhe reformatorit të alfabetit 
cirilik serb, Sava Mrkalj, në veprën e të cilit Vuk Karaxhiçi e ka bazuar drejtshkrimin serb. 
Më tej theksohet rëndësia e Marrëveshjes letrare të Vjenës të vitit 1850, për gjuhë të 
përbashkët të serbëve dhe kroatëve, si edhe veprat e para autoriale dhe përkthimet në 
gjuhën e reformuar. Në atë bëjnë pjesë: përmbledhja e poezive “Poezi”/„Песни“ nga 
Branko Radiçeviqi, “Kurora e maleve”/„Горски венец“ nga P. P. Njegosh, Përkthimi i 
Vukut  të Dhjatës së Re, si edhe diskutimi shkencor “Lufta për gjuhën serbe dhe 
drejtshkrimin”/ „Рат за српски језик и правопис“ e gjuhëtarit Gjuro Daniçiq. Në librat 
shkollor GJS-8 dhe GJS-9 hasen më shumë mendime për gjuhën të thënë nga Vuk 
Karaxhiqi, është dhënë edhe fragment nga biografia “Fëmijëria e Vukut”/“Вуково 
детињство” nga Bozhidar Kovaçeviq, në të cilën përshkruhet fëmijëria e tij (GJS-9, faq. 
130). Si përforcim të përmbajtjeve janë edhe ilustrimet të cilët tregojnë pjesë nga Ungjilli 
i Zografit i shkruar në alfabetin glagolik, nga libri i Savës i shkruar në alfabetin cirilik, 
Fjalorit serb të Vuk Karaxhiqit (GJS-6, faq. 8-9), nga ungjilli i Mirosllavit si shënim më i 
vjetër të gjuhës letrare serbe të shek XII, (GJS-8, faq. 12; GJS-9, faq. 9), nga kopertinat e 
veprave të rëndësishme të botuara (GJS-9, faq. 11, 12, 64, 65), si edhe fotografi të Vuk 
Karaxhiqit (GJS-8, faq. 5; GJS-9, faq. 14). Në kontekst të gjuhës, nëpërmjet shembujve dhe 
detyrave janë prezantuar dialektet, karakteristikat për tre rajonet në Serbi, si edhe 
dallimi mes të folmes ekave, (dhe) jekave dhe ikave. Në fund të kësaj njësie mësimore 
nxënësit kanë detyrë grupore të mbledhin shënime të shkruara ose audio nga dialekte të 
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ndryshme serbe, të informohen për zakonet, urtësitë, veshjet kombëtare të rajoneve ku 
fliten ato dialekte dhe nëpërmjet teksteve dhe fotografive t’i tregojnë ngjashmëritë e tyre 
dhe dallimet (GJS-8, faq. 7-11).  
 Nga iluministët serb, në librat shkollor i është kushtuar vëmendja e themeluesit të 
kishës serbe Shën Savës, nëpërmjet poezisë “Shën Sava i shkruan popullit të vet”/„Свети 
Саво пише своме роду“ (GJS-8, faq. 84), nëpërmjet vargjeve të një kënge të vjetër dhe 
nëpërmjet biografisë që e ka shkruar për sh. Simeonin gjegjësisht Stefan Nemanjës, 
“Jetëshkrimi i shën Simeonit”/„Житије светога Симеона“ (GJS-9, faq. 92, 128-130). 
Theksohet se Shën Sava është biografi i pare në letërsinë serbe, i cili ka dhënë shembull 
si shkruhet në kuadër të këtij lloji të letërsisë-shkencës, kurse jetëshkrimi i prezantuar 
paraqet burim të informative për babain e tij Stefan Njemanja, sundimtar i madh serb i 
mesjetës, i cili ka ngritur dhe ka rindërtuar më shumë kisha dhe manastire. Nga historia 
serbe, janë përmendur edhe beteja e Kosovës, Jug Bogdani dhe nëntë djemtë e tij në 
poezinë popullore “Vdekja e nënës së Jugoviqëve”/„Смрт мајке Југовића“ (GJS-8, faq. 
88), si edhe ngjarjet pas betejës së Kosovës, deri te rënia e tërësishme e Serbisë nën 
pushtimin turk, të kënduar në këngën popullore epike “Ndarja e Jakshiqëve”/„Деоба 
Јакшића“ (GJS-9, faq. 90, 91). Nga historia më e re, është dhënë biografia e shkurtër e 
matematikanit, fizikanit dhe astronomit serb Milutin Milankoviç, si edhe fragment nga 
libri i tij autobiografik “Kujtime, ndodhi dhe përkujtime”/„Успомене, доживљаји и 
сећања“ (GJS-9, faq. 131).    
  Për sa i përket personazheve historik, në librat shkollor hasen disa vepra 
popullore në të cilën janë përmendur Krali Marko dhe babai i tij Volkashin: “Krali Marko 
dhe Musa Kesexhija”/„Марко Краљевић и Муса Кесеџија“, “Uroshi dhe 
Mrnjeviçët”/„Урош и Мрњавчевићи“ dhe “Lëvrimi i Kralit Marko”/„Орање Марка 
Краљевића“ (GJS-8, faq. 46, 53, 90). Mirëpo nuk është e qartë fytyra e Krali Markos a 
është e dhënë si pjesë e historisë serbe apo maqedonase, sepse është i pranishëm në 
krijimet popullore të të dy gjuhëve. 
  Festimi i festave fetare dhe zakoneve janë tema vetëm në një tekst gazetaresk me 
titull “Çdo popull njihet sipas zakoneve”/„Сваки се народ по обичају познаје“ nga D. 
Matoviqi, i publikuar në gazetën “Veçerne novosti” (GJ-9, faq. 145-146). Në atë theksohet 
se festimi i festave shtëpiake është zakon i vjetër i serbëve dhe pjesë përbërëse e 
identitetit të tyre kulturor. Pas tekstit janë parashtruar disa pyetje nxënësve me qëllim 
që të mendojnë çka është trashëgimia kulturore e një populli dhe pse festimi i festës 
shtëpiake është aq e rëndësishme. Në librat shkollor janë përmendur edhe disa festa 
fetare, si: Kërshëndellat, Shën Mitri, Shën Gjergji, por në kontekst të ushtrimeve gjuhësore 
ose në kuadër të veprave letrare (GJS-6, faq. 44, 112; GJS-8, faq. 58; GJS-9, faq. 131). Vetëm 
në një ilustrim janë paraqitur veshja kombëtare mashkullore dhe femërore (GJS-8, faq. 
11). 
 Identiteti kulturor i maqedonasve është treguar nëpërmjet veprave të rilindësve 
maqedonas të shek XIX, veçanërisht të vëllezërve Konstantin dhe Dimitar Milladinovi. Ata 
janë paraqitur si mbledhës të thesarit popullor dhe luftëtar për avancimin kulturor të 
popullit maqedonas, kurse Konstantin Miladinovi edhe si autor i disa nga poezitë më të 
mira të letërsisë maqedonase, mes të cilave edhe poezia antologjike “Malli për jugun”/ „Т 
'га за југ“. Është dhënë pjesë e ri kënduar në gjuhë serbe të kësaj poezie dhe janë 
përmendur motivet që e kanë frymëzuar autorin ta shkruaj. Dimitar Miladinovi është 
prezantuar nëpërmjet tregimit “Mësuesi nga Struga”/„Учитељ из Струге“ nga Vanço 
Nikoleski, pas të cilit vijojnë disa pyetje në lidhje me tekstit, të cilët kërkojnë nga nxënësit 
që më thellë të mendojnë për veprën e vëllezërve Miladinovi (për shembull Çfarë fara ka 
mbjell D. Miladinovi në Maqedoni?). Shkrimet për këta rilindës të njohur janë të shoqëruar 
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me fotografitë e tyre (GJS-8, faq. 67, 119, 120, 121; GJS-9, faq. 74, 75). Në librin shkollor 
GJS-8 është përmendur se, përskaj Konstantin Miladinovit, autorë më të shquar 
maqedonas të poezisë sociale kanë qenë Koço Racini, Rajko Zhinzohovi dhe Kole 
Nedelkovski (faq. 67). Personazhet e veprës së Koço Racinit janë prezantuar nëpërmjet 
esesë “Buzëqeshja e poetit”/„Песников осмех“ nga Velibor Gligoroviq (GJS-9, faq. 140, 
141) dhe ri këndimi i poezisë së tij “Elegji për ty”/„Елегија за тебе“ (GJS-6, faq. 139). 
 Nga etnikumet tjerë të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë, me tekst dhe 
fotografi janë paraqitur vëllezërit Manaki, si anëtarë të bashkësisë vllahe, të cilët janë 
pionier të kinematografisë maqedonase (GJS-9, faq. 150, 151), kurse në përrallën 
popullore “Kërcnimi i Nasradin hoxhës”/„Насрадин-хоџина претња“ është treguar 
fytyra e njohur e turkut Nasradin hoxhës (GJS-8, faq. 54). 
   
 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
  
 Ndërveprimi mes të ndryshmëve shihet nëpërmjet krahasimeve mes gjuhës 
maqedonase dhe serbe, shkrimit dhe gramatikës, si shembull në raport me alfabetin, 
theksimin, tregimi i kuptimit të rasave, formave foljore (GJS-8, faq. 9, 19, 27, 119), 
përemrave (GJS-8, faq. 56), drejtshkrimit (GJS-9, faq. 64). Në atë kontekst është edhe 
fragmenti nga një tekst në GJS-9: “... E pse Gjergj? Sepse ashtu e quajnë shqiptarët, për ne 
ka kuptim Gjorgji, për serbët – Gjorgje, Për kroatët – Juraj ose Jure, për ju anglezët – Xhorxh... 
e pse është kjo e rëndësishme, të gjithë ato janë variante të emrit të njëjtë të shenjtorit të 
krishterë nga Kapadokija” (faq. 63). Në GJS-8, në kuadër të njësisë mësimore Leksiku i 
gjuhës serbe, flitet për përfshirjen e fjalëve të huaja në leksikun serb, siç janë 
internacionalizmat dhe turqizmat. Në atë kontekst, nga nxënësit kërkohet t’i gjejnë 
turqizmat në përrallat popullore “Kërcnimi i Nastradin hoxhës”/„Насрадин-хоџина 
претња“ (faq. 54). 
 Nëse lihen anash krijimtaria popullore në të cilat është e kënduar periudha nën 
robërinë turke, ku turqit janë paraqitur si armiq, vetëm në një tekst janë vënë në 
ndërveprim emra dhe personazhe të cilët i përkasin bashkësive të ndryshme etnike që 
jetojnë në R. e Maqedonisë. Ky është fragmenti nga libri “Marta”/„Марта“ e Gorjan 
Petreskit, në të cilën zhvillohet dialogu mes Borkos dhe Irfanit (“E unë jam Borko, xhaxha 
Irfan...”) (GJS-6, faq. 102). 
 

Stereotipat dhe paragjykimet (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librat shkollor hasen stereotipa dhe paragjykime, përveç që në librin shkollor 
të klasës së gjashtë, në tekstin “Çka ka të re”/„Шта има ново“ i cila është e prezantuar si 
përrallë rome, romët janë quajtur Cigan, që sot trajtohet si emër përçmues (faq. 135). Për 
shkak se bëhet fjalë për një përrallë të vjetër, kur zakonisht është përdorur ai emërtim, 
me siguri qëllimi nuk ka qenë t’i ofendoj pjesëtarët e bashkësisë rome, por mire është që 
mësimdhënësi t’i komentojë dallimet historike në emërtimin e etnikumeve të caktuar.  
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Emra personal dhe autorë 
 
Në përmbajtjet e librave shkollor në masë më të madhe hasen emrat serb 

gjegjësisht emra të krishterë (Milovan, Rajko, Çira, Milica, Jeca, Gjurgja, MIlosh, Novak, 
Leposava, Çeda, Vasilije...) që pritet sepse numri më i madh i autorëve të veprave letrare 
janë serb. Në tekstet e autorëve të huaj, emrat e personazheve janë specifik për 
nacionalitetin të cilit i përkasin ose për të cilin shkruajnë autorët, si për shembull: Romeo, 
Leart, Horacio, Shinuk, Breda, Robinzon, Nemo, Zherar etj. Në tekstet e autorëve 
maqedonas janë përfshirë emrat karakteristik për maqedonasit e krishterë (Konstantin, 
Ilija, Cvetko, Borko, Vitan, Pejo, Goce, Marta, Violeta, Stefanija). Një pjesë e vogël e emrave 
janë mysliman dhe atë kryesisht nga personazhet e krijimtarisë popullore të cilat e 
përshkruajnë periudhën kur vendet Ballkanike kanë qenë nën robërinë turke (Nasradin 
hoxha, Musa Kesexhija, Hasan aga). 
  Marrë në përgjithësi autorët e teksteve të cilat janë përfshi në librat shkollor në 
masë të madhe janë serb dhe i takojnë gjinisë mashkullore (Tabela 4). Në të tre librat 
shkollor mesatarisht gjysma e numrit të përgjithshëm të veprave letrare janë autorë serb, 
dhe ajo më së shumti është shprehur në librin shkollor GJS-9 (63,64%). Sipas 
shpeshtësisë, pas tyre vijojnë tekste pa autorë, të përfshirë mesatarisht me 20,74%, e 
pastaj autorë nga vende të ndryshme të botës, duke i përfshirë edhe ato të rajonit 
(17,78%). Autorët maqedonas mesatarisht marrin pjesë me 8,15% të teksteve, gjatë së 
cilës prani më e madhe e tyre është në GJS-6 (14,28%), e më e vogël është në GJS-9 
(3,03%). Në asnjë nga librat shkollor nuk janë përfshirë vepra letrare nga autorë shqiptar 
dhe turk. 

Për sa i përket përkatësisë gjinore të autorëve, është evidente se në të tre librat 
shkollor dominojnë meshkujt (92,52% përkundër fermave 7, 48%). Jo baraspesha gjinore 
është më e shprehur në librin shkollor GJS-9, ku autorët femra aspak nuk janë të 
pranishëm, kurse në librin shkollor GJS-6 është shkalla më e lartë e përfaqësimit të tyre 
(11,36%). Mbi sundimi i autorëve meshkuj është i pranishëm në të gjithë nënkategoritë 
në bazë të përkatësisë nacionale.   
 

Tabela 4. Përfaqësimi i autorëve të veprave letrare sipas përkatësisë nacionale dhe 
gjinore në librat shkollor të lëndës gjuhë serbe 

 

Klasa VI VIII IX Gjithsej 

                    Gjinia    
Nacionaliteti 

М 
 

F gjth. 
f (%) 

М F gjth . 
f (%) 

М F gjth . 
f (%) 

М F gjth . 
f (%) 

maqedonas  6 1 7 
(14,28

) 

3  3 
(5,66) 

1  1 
(3,03) 

10 1 11 
(8,15) 

shqiptar             

turk             

serb 23 2 25 
(51,02

) 

24 2 26 
(49,05

) 

21 / 21 
(63,64

) 

68 4 72 
(53,33

) 

Të tjerë 11 2 13 6 1 7 4  4 21 3 24 
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 Prezantimi i atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së 
përkatësisë, përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
 
 Në librat shkollor të lëndës gjuhë serbe nuk ka përmbajtje të cilët e prezantojnë 
Republikën e Maqedonisë në kontekst interkulturor. Dashuri ndaj atdheut është 
prezantuar në disa poezi patriotike: “Atdheu im”/„Моја отаџбина“ nga Aleksa Shantiqi 
(GJS-6, faq. 87), “Atdheu”/„Домовина“ nga Dushan Vasilev (GJS-8, faq. 83; GJS-9, faq. 76 
dhe “Malli për jugun”/„Туга за југом“ nga Konstantin Miladinovi (GJS-8, faq. 75). Tekstet 
janë të shoqëruar me detyra të cilat nga nxënësit kërkojnë të përkufizojnë çka është 
atdheu, të përshkruajnë çfarë ndjenja ngjallin tek ata vargjet të cilët e përshkruajnë 
atdheun dhe të shkruajnë punim me shkrim për vendlindjen e tyre.    
 Në pak tekste janë përfshirë informata për Republikën e Maqedonisë. Në 
fragmentin “Murxho” nga Angjelko Krstiq (GJS-6, faq. 107, 108) përmenden Pelisteri, 
Jablanica, Galiçica, kurse në tekstin “Struga u përtëri në 50 vite”/„Струга се подмладила 
у 50. години“ është përshkruar hapja e Mbrëmjeve të 50 Poetike të Strugës (GJS-6, faq. 
114). Është i vogël numri i ilustrimeve në të cilat është paraqitur atdheu. Vetëm në tri 
fotografi janë paraqitur bukuritë e Republikës së Maqedonisë: liqeni i Ohrit (GJS-9, faq. 
75), Struga dhe Drin i Zi (GJS, faq. 114) dhe Ura e Gurit në Shkup (GJS-8, faq. 35). 

Në përmbajtjet ka më shumë përshkrime të cilat janë të lidhura me Serbinë, si për 
shembull se kryeqyteti i saj është Beogradi, është qyteti më i bukur, se Kopaoniku, mali 
më i lartë në Serbi, se është e pasur me pyje etj. (GJS-8, faq. 41). 
 

Të hapurit  ndaj botës 
 

TË hapurit ndaj botës është promovuar në librin shkollor për klasën e tetë 
nëpërmjet poezisë “Vallja e madhe”/„Велико коло“ nga Voja Cariq, me të cilën autori i 
fton të gjithë fëmijët e botës të bashkohen dhe të vallëzojnë një valle të madhe (“Dhe të 
kapemi në një valle të madhe, valle e madhe e të gjithë fëmijëve të botës, valle e gëzuar, që 
nuk mund t’i shihet fundi, do të luaj me ne tërë planeti...”) (GJS-8, faq. 88). Aspekt tjetër i të 
hapurit ndaj botës është njohja me njerëzit dhe kulturat tjera. Për këtë kontribuojnë dy 
tekste në GJS-9, të dedikuar Afrikës, fragment nga udhë shkrimi “Afrika” nga Rastko 
Petroviç (faq. 133, 134) dhe “Pylli flet”/„Шума говори“ nga Albert Londër (faq. 137, 138), 
të cilat shoqërohen me ilustrime me motive nga Afrika (faq. 135, 138). Në librin shkollor 
GJS-8 është përfshirë tregimi “Shinuku i vogël”/„Мали Шинук“ nga Andre Marlo, i cili e 
përshkruan jetën e eskimezëve (faq. 130, 131), i plotësuar me ilustrim në të cilin është 
prezantuar një familje eskimeze. 

(26,53
) 

(13,21
) 

(12,12
) 

(17,78
) 

Gjithsej М dhe  
F 

40 
(88,64) 

5 
(11,3

6) 

 33 
(91,67

) 

3 
(8,33

) 

 26 
(100) 

/  99 
(92,5

2) 

8 
(7,48

) 

 

tekste pa 
autorë 

4 4 
(8,16) 

17 17 
(32,08

) 

7 7 
(21,21

) 

28 28 
(20,74

) 

 
Gjithsej 

49 
100% 

53 
100% 

33 
100% 

 

135 
100% 
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Në kuadër të këtij indikatori janë edhe më shumë fragmente nga veprat letrare të 
autorëve të njohur botëror, si për shembull: “Hamleti” dhe “Romeo dhe Zhulieta”të 
Vilijam Shekspirit (GJS-6, faq. 79; GJS-8, faq. 107, 108; GJS-9, faq. 159), disa vepra të A. P. 
Çehovit (GJS-6, faq. 110, 142), “Njëzet mijë milja nën det” e Zhil Vernit (GJS-9, faq. 102-
106 e të tjerë. Janë përmendur edhe emrat e reporterëve më të njohur të gazetarisë 
botërore, Alber Londër nga Franca dhe Egon Ervin Kish nga Çekosllovakia, si edhe 
shkrimtarët e njohur që kanë shkruar reportazhe siç janë Xhek London dhe Ernest 
Hemingvej (GJS-6, faq. 136). Nga artet tjera është paraqitur piktura “Nata e yjeve” e Van 
Gogut, kurse nxënësve u është parashtruar detyra ta vëzhgojnë me qëllim që t’i vërejnë 
motivet dhe të përshkruajnë ndjenjat të cilat ju paraqiten gjatë kësaj (GJS-6, faq. 88). Nga 
arti i filmit, me një tekst të shkurtër dhe fotografi janë paraqitur vëllezërit Ogist dhe Luj 
Limier nga Franca, si pionier në kinematografi dhe janë dhënë të dhëna të shkurtra për 
fillimet e zhvillimit të filmit (GJS-9, faq. 150). Në GJS-9 në temën Kultura e medieve janë 
përmendur artist të njohur botëror siç është regjisori Alfred Hiçkok dhe aktorët Greta 
Garbo, Elizabet Tejlor, Merlin Monro, Klerk Gejbël, Odri Hepbërn (faq. 153, 154, 157).  

Edhe një aspekt i të hapurit ndaj botës është ai gjuhësor. Në GJS-8 në njësinë 
mësimore Drejtshkrim i fjalëve të huaja, është treguar si transkribohen fjalët e huaja në 
gjuhën serbe (faq. 61). Në vazhdim, nxënësve u është parashtruar detyra të bëjnë 
transkriptim me alfabet cirilik të disa qyteteve të shkruar në origjinal me alfabet latin, si 
edhe i 20 fjalëve tjera nga ndonjë gjuhë e huaj të cilën e mësojnë.  

 

KONKLUZIONE 
 

 Në librat shkollor të lëndës gjuhë serbe nuk është theksuar dimensioni 
interkulturor në kontekst të shoqërisë maqedonase. Dominojnë përmbajtje të cilat 
e theksojnë identitetin kulturor të serbëve, kryesisht nëpërmjet zhvillimit historik 
të gjuhës dhe shkrimit serb, gramatikës bashkëkohore serbe, krijimet letrare 
popullore dhe artistike të serbëve dhe një shqyrtim nga disa personazhe të 
rëndësishme të historisë serbe. Identiteti kulturor i maqedonasve kryesisht është 
i pranishëm nëpërmjet veprave të rilindësve maqedonas të shekullit XIX dhe të 
disave nga autorët bashkëkohor të fushës së letërsisë. Mungojnë përmbajtje në të 
cilat është paraqitur identiteti kulturor i pjesëtarëve të bashkësive të tjera të cilët 
jetojnë në Republikën e Maqedonisë. 

 As nëpërmjet teksteve as nëpërmjet ilustrimeve nuk është theksuar shoqërimi dhe 
bashkëpunimi mes pjesëtarëve të etnikumeve të ndryshëm që jetojnë në R. e 
Maqedonisë. Vetëm në një tekst në mënyrë eksplicite janë në ndërveprim persona 
me fe ortodokse dhe myslimane. Nga aspekti gjuhësor, janë bërë krahasime mes 
gjuhës maqedonase dhe asaj serbe, alfabetit dhe gramatikës dhe është komentuar 
përfshirja e fjalëve të huaja në leksikun serb, veçanërisht të turqizmave. 

 Në përgjithësi, stereotipa dhe paragjykime nuk janë prezent, përveç në një përrallë 
popullore ku romët janë quajtur cigan, që sot llogaritet si përçmim, prandaj është 
e nevojshme që nxënësve t’u shpjegohet perspektiva historike në emërtimin e 
etnikumeve të caktuara.  

 Në krijimet letrare dominojnë emra serb gjegjësisht ortodoks të personazheve, 
janë të pranishëm emra të huaj në veprat e letërsisë botërore, pothuajse aspak nuk 
ka emra mysliman. Autorët e teksteve të   cilat janë përfshirë në librat shkollor më 
së shpeshti janë serb dhe i përkasin gjinisë mashkullore, një pjesë e teksteve i 
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takojnë letërsisë botërore, janë të përfshirë disa autorë maqedonas me veprat e 
tyre, kurse aspak nuk janë të përfshirë autorët turq dhe shqiptarë. 

 Atdheu Republika e Maqedonisë nuk është prezantuar si bashkësi multikulturore. 
Zhvillimi i patriotizmit dhe ndjenjës së përkatësisë praktikohet nëpërmjet 
veprave letrare dhe diskutimit për atdheun. Mungojnë ilustrime të simboleve 
shtetërore, e pak janë të përfshirë edhe fotografi të cilat do t’i paraqitnin bukuritë 
e atdheut..  

 Të hapurit ndaj botës shihet nëpërmjet autorëve dhe veprave të letërsisë botërore, 
por edhe të arteve tjera, si për shembull filmit, nëpërmjet përmbajtjeve në të cilat 
janë të përshkruar të tjerët, më së shpeshti kultura të largëta, si edhe nëpërmjet 
disa aspekteve gjuhësore (internacionalizmat në leksikun serbe, transkripcionit të 
fjalëve të huaja nga alfabeti latin në alfabetin cirilik serb). Vetëm një poezi 
promovon bashkim të të gjithë fëmijëve të botës, pa marrë parasysh dallimet e 
tyre. 

 

 

GJUHË MAQEDONASE 

PËR NXËNËSIT E BASHKËSIVE TË TJERA 
 

Në analizë janë përfshirë shtatë libra shkollor të lëndës gjuhë maqedonase për 
nxënësit e bashkësive të tjera, të cilat përdoren nga klasa e gjashtë e deri në klasën e nëntë 
të arsimit fillor nëntëvjeçar: një për klasën e gjashtë dhe nga dy për klasën e shtatë, tetë 
dhe nëntë (Shtojca nr. 1). 

 

Identiteti kulturor 
  

Librat shkollor përmbajnë më shumë tekste dhe ilustrime nëpërmjet të të cilëve 
është prezantuar identiteti kulturor i maqedonasve, kurse në vëllim më të vogël hasen 
edhe përmbajtje që kanë të bëjnë me veçoritë kulturore të bashkësive të tjera etnike të 
cilat jetojnë në Maqedoni.   

  Identiteti kulturor maqedonas është paraqitur nëpërmjet disa teksteve në të cilët 
flitet për personazhe të cilët janë të rëndësishëm për historinë dhe kulturën 
maqedonase: për vdekjen e Goce Delçevit (“Banica në flakë”/„Баница во пламен“, GJMB-
9А, faq. 60), për përgatitjen e vrasjes së Gjorçe Petrovit (“Kurth për të riun”/„Стапица за 
младичот“, fragment nga drama “Të zeza”/„Црнила“, GJMB-9А, faq. 66; GJMB-9B, faq. 
27), për lindjen e Konstantin Miladinovit (“Nëna ushqyese”/„Мајка хранителка“, GJMB-
9B, faq. 93) edhe për jetën e Lekës së Madh (fragment nga libri “Tregim për Maqedoninë 
e vjetër”/„Сказна за древна Македонија” me titull “Leka dhe Bukefalli”/„Александар и 
Букефал“, GJMB-9B, faq. 74-75). Në njërin nga librat shkollor të klasës së nëntë në të cilin 
përfaqësimi i përmbajtjeve të cilat e reflektojnë identitetin kulturor të maqedonasve 
është i madh, janë të vendosur edhe disa tekste që kanë të bëjnë me jetën e maqedonasve 
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në të kaluarën (“Fshatarja nga Kopaçka”/„Селанката од Копачка“, GJMB-9B, faq..24; 
“Bojana”/„Бојана“, GJMB-9B, faq.47-48; fragment nga drama 
“Gurbetqarët”/„Печалбари“, GJMB-9B, faq. 62; “Nëna ushqyese”/„Мајка хранителка“, 
GJMB-9B, faq. 88-89; “Nëna Kotorase”/„Мајка Которичанка“ në porosinë e autorit flitet 
për fatin e vështirë të fëmijëve të shpërngulur nga Maqedonia e Egjeut.   
  Në librat shkollor për klasën e tetë dhe të nëntë janë të vendosur edhe disa poezi 
dhe tregime popullore: një tregim popullor nga Përmbledhja e Marko Cepenkovit 
(“Mbreti që në kokë ka pasur bri”/„Царо што имал на глаата рог“, GJMB-7B, faq. 107) 
dhe dy poezi popullore në të cilat këndohet për Goce Delçevin (“Murtajë e zezë 
erdh”/„Црна се чума зададе“,  GJMB-9А, faq. 65) dhe Krali Marko (“Marko blen 
shpatë”/„Марко купува сабја“, GJMB-9B, faq. 110). Në poezitë popullore në njërin nga 
librat shkollor për klasën e nëntë përmenden instrumentet popullore kavalli dhe gajdja 
(GJMB-9B, faq. 11 dhe 13).  
  Në të dy librat shkollor për klasën e nëntë identifikohen më shumë detyra dhe 

aktivitete që kanë të bëjnë me përmbajtjet të cekura më lartë: në pjesën “Lexo, mendo dhe 

përgjigju!”  e cila vijon pas poezisë “Murtajë e zezë erdh”/„Црна се чума зададе“ është 

parashtruar pyetja “Si është paraqitur personazhi i Goce Delçevit?”,  kurse në pjesën 

“Hulumto!” nxënësit udhëzohen të gjejnë poezi të tjera popullore dhe artistike për Goce 

Delçevin dhe t’i lexojnë (GJMB-9A, faq. 65); pas përpunimit të tekstit “Kurth për të 

riun”/„Стапица за младичот“ janë dhënë disa pyetje që kanë të bëjnë me Gjorçe Petrovin 

(GJMB-9A, faq. 68; GJMB-9B, faq. 30), kurse në pjesën “Mëso më shumë!” është dhënë 

fragmenti nga komenti i autorit të dramës “Të zeza”/„Црнила“ të Kole Çashules, për 

vdekjen e Gjorçe Petrovit. (GJMB-9A, faq. 69); në pjesën “Lexo, mendo, përgjigju!” janë 

dhënë informata për raportin e grekëve ndaj maqedonasve gjatë diktaturës së Metaksas 

dhe pyetje për shkaqet për atë (“Gjatë kohës së diktaturës së Metaksas, në Greqi popullit 

maqedonas i qe ndaluar të flas në gjuhën e tij amtare, si në shtëpi ashtu edhe në të gjithë 

vendet publike: në rrugë, tregje, në shkolla e të ngjashme. Pse?” (GJMB-9A, faq. 76); në 

pjesën “Sa më shumë di-aq më shumë vlesh” janë vendosur të dhëna për jetën dhe veprën 

e Kuzman Shapkarevit (GJMB-9A, faq. 131). 

  Identiteti i maqedonasve është prezantuar edhe nëpërmjet më shumë fotografive 
që kanë të bëjnë me aspekte të ndryshme të traditës së popullit maqedonas: punë dore 
(pjesë e dhomës për mysafir në shtëpinë e Andreëve, e rregulluar me qilim të thurur në 
dorë me lara dhe ngjyra tradicionale, me shtrat të mbuluar me jamulli dhe me karrige të 
vjetra të drurit, GJMB-7A, faq. 59; pjesë të qilimit të thurur me lara tradicionale 
maqedonase, GJMB-9A, faq. 134; qilim të vogël të thurur dhe kollan të argjendtë me 
monedha argjendi, GJMB-9A, faq. 117; kavall dhe trastë me qëndisje popullore, GJMB-9A, 
faq. 74); enë dhe sende për amvisëri (enë tradicionale maqedonase për gatim – kazan 
dhe karrige tre këmbëse, GJMB-7A, faq.87); veshje popullore dhe instrumente (muzikant 
të veshur në veshje tradicionale të meshkujve me instrumente popullore tradicionale 
(daulle dhe fyell), GJMB-7A, faq. 100; valltarë meshkuj në veshje kombëtare të shoqëruar 
me daulle, GJMB-9B, faq. 12; grua në veshje kombëtare maqedonase, GJMB-8A, faq. 92; 
GJMB-9B, faq. 115; burrë dhe grua në veshje popullore maqedonase, GJMB-9A. faq. 73; 
dhëndër, nuse dhe krushq të veshur në veshje popullore, GJMB-9B, faq. 118). Edhe vetë 
kopertina e njërit nga librat shkollor paraqet fotografi të femrave dhe një mashkulli, të 
cilët janë veshur në veshje popullore maqedonase dhe gjenden përskaj tavolinës të 
mbuluar me mbulesë të kuqe me qëndisje popullore dhe enë argjile të radhitur (GJMB-
9B)..  
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  Disa fotografi në librat shkollor tregojnë përmendore të rëndësishme kulturore-
historike në Maqedoni: kisha “Sh. Kaneo” (GJMB-6. faq. 29), një pjesë të ikonostasit në 
“Sh. Jovan Bigorski” (GJMB-7A, faq. 47); mozaiku dhe statuja në qytetin antik Heraklea 
(GJMB-7A, faq. 117, 124), e në një janë të paraqitur enë qeramike nga koha e neolitit 
(GJMB-7A, faq. 67). 
  Identiteti i bashkësive të tjera etnike të cilat jetojnë në Maqedoni është paraqitur 
nëpërmjet disa përrallave popullore shqiptare (GJMB-7A, faq. 16; GJMB-9A, faq. 54-55; 
GJMB-9A, faq. 125-126) dhe një poezi popullore shqiptare (GJMB-9A, faq. 127-128), si 
edhe nëpërmjet dy teksteve në të cilat përshkruhet festat fetare(Shën Gjergji, GJMB-8A, 
faq. 60 dhe Bajrami, GJMB-9B, faq. 39) dhe një në të cilën tregohet për fëmijën Agim i cili 
i ka bartur porositë e partizanëve në një kuti të cigareve (“Postieri”/„Поштарот“, GJMB-
7B, faq. 83). Teksti për festën e Shën Gjergjit është shoqëruar me detyrë të përshkruhet 
një festë fetare me të gjithë zakonet (GJMB-8A, faq. 60). Në shumicën e librave shkollor 
janë vendosur edhe disa ilustrime të cilët tregojnë objekte fetare (xhami, GJMB-7B, faq. 
41; GJMB-9A, faq. 18; Xhamia e Larme në Tetovë (GJMB-7A, faq. 40) dhe vajza në veshje 
kombëtare shqiptare (GJMB-9A, faq. 128).  

 

Ndërveprim mes të ndryshmëve 
    
  Në librat shkollor janë të pranishëm përmbajtje në të cilën paraqitet ose nxitet 
shoqërimi dhe ndërveprimi i personave (“Ngjyra”/„Бои“, GJMB-6, faq. 14; “Fëmijët nga 
dy rrugët”/„Децата од двете улици“, GJMB-7А, faq. 78; loja gjuhësore “Kallodont” GJMB-
7А, faq. 57), por kjo realizohet kryesisht nëpërmjet disa personazheve të cilët janë të 
nacionalitetit të njëjtë. Megjithatë identifikohen edhe disa tekste të cilët tregojnë 
ndërveprim të fëmijëve të bashkësive të ndryshme etnike: “Gjuha nuk është pengesë për 
miqësi të mirë”, GJMB-6, faq. 71 (“Edhe Orhani edhe Slavço edhe Agimi qesheshin. Të tre 
fëmijët kanë buzëqeshje të ngjashme. Kur qeshen, në të njëjtën mënyrë qeshen fëmijët”), 
“Dëshira”/„Желби“, GJMB-7B, faq. 12-13 dhe GJMB-9B, faq. 69 (lojë dhe bisedë mes 
fëmijëve Dritanit, Blerimit, Anitës, Agimit dhe Mikelit); “Në rrugë”/„На улицата“, GJMB-
9А, faq. 112-113 (grindje mes Agimit dhe Anës).  
  Në një nga librat shkollor, në pjesën “Kategoria gramatikore e mënyrës” janë dhënë 
fjali në të cilët përmenden Orhani dhe Zorani, kurse në një nga librat vërehet ndërveprimi 
mes tyre: “Orhani dhe Zorani shëtitnin nëpër park dhe bisedonin...” (GJMB-8B, faq. 124). Në 
librin e njëjtë në pjesën gramatikore në kreun “Detyra” është dhënë tregimi “Tre 
shokët”/„Тројца другари“ nga autori Nexhati Zekirija në të cilin është prezantuar 
shoqërimi i Orhanit, Slavkos dhe Agimit (“Gjatë kohës së pushimit u takuan përsëri. Në 
njërin nga këndet e oborrit shkollor mes vete e ndanë ushqimin...” (GJMB-8B, faq. 127). 
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Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë dhe profesionit) 

 

Në librat shkollor nuk ka përmbajtje të cilat tregojnë prezencë të stereotipave dhe 
paragjykime në çfarëdo baze. Shembulli i vetëm i cili ilustron stereotip në raport të 
marrëdhënieve në familje është dhënë në tekstin “Dredhëzat e dimrit”/„Зимски јаготки“ 
(GJMB-6, faq. 98-99), në të cilin njerka është e prezantuar si grua e keqe e cila e ka shtyrë 
fëmijën të bëjë gjëra të pamundshme. Stereotipi i njerkës së keqe është paraqitur edhe në 
poezinë popullore “Vajza dhe dymbëdhjetë muajt”/„Девојчето и дванаесетте месеци“ 
(GJHMB-8B, faq. 64; GJMB-9B, faq, 104). 

 

Emra personal dhe autorë të veprave artistike 
   

  Librat shkollor të analizuar janë përplot me emra personal të meshkujve dhe 
femrave. Më së shumti janë përfaqësuar emra të cilat janë karakteristik për maqedonasit, 
por  në pjesën më të madhe të tyre janë të pranishëm edhe emra të cilat janë karakteristik 
për pjesëtarët e bashkësive etnike me besim mysliman. Në tekstet dhe shembujt ata janë 
dhënë veçmas ose së bashku. 

  Në disa tekste të cilat janë fragmente nga vepra të autorëve të huaj janë prezent 
edhe emra të huaj. Për sa i përket përkatësisë gjinore, në librat shkollor më shumë janë 
prezent emrat personal të meshkujve.  

  Në të gjithë librat shkollor janë të pranishëm tekstet autoriale. Shpërndarja e 
autorëve sips gjinisë dhe nacionalitetit janë paraqitur në tabelën më poshtë: 
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Tabela 5: Përfaqësimi i autorëve të veprave letrare sipas përkatësisë nacionale dhe gjinore 
në librat shkollor të lëndës gjuhë maqedonase për bashkësitë e tjera 

 

 

  Rezultatet e fituara tregojnë se në librat shkollor të klasës së shtatë është numri  më 
i madh dhe i barabartë i teksteve autoriale (71), përfaqësim i përafërt është i pranishëm në 
librin shkollor për klasën e gjashtë (65), kurse në të tjerët ky përfaqësim është më i vogël. 
Gjysma e autorëve të veprave letrare janë maqedonas (50,3%,), pastaj vijojnë autorët e huaj 
(21,1%), me përqindje më të vogël janë përfaqësuar autorët serb, turk dhe shqiptar (4,66%, 
4,44%, 3,55%). Në të gjithë librat shkollor dominojnë autorët të gjinisë mashkullore (89,8%), 
kurse autoret janë të përfaqësuara me përqindje dukshëm më të vogël (10,1%). Numri i tyre 
është më i madh te maqedonasit, kurse dukshëm më i vogël te autorët e huaj dhe ato serb, 
shqiptarët dhe turqit nuk janë të prezantuar me asnjë autore.  

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesin për atdheun RM) 
   

  Republika e Maqedonisë pothuaj se në të gjithë librat shkollor të lëndës gjuhë 
maqedonase për bashkësitë tjera është prezantuar me më shumë poezi në të cilët këndohet 
për bukuritë natyrore të vendit dhe dashurisë ndaj vendlindjes (“Zemra e atdheut”/„Срцето 
на татковината“, GJMB-6, faq. 29; GJMB-8А, faq. 71; “Je i bukur atdhe”/„Убава си 
татковино“, GJMB-6, faq. 50; “Vendlindja ime”/”Мојот роден крај“, GJMB-7А, faq. 83; 

Libri shkollor GJMB-6 GJMB -7A GJMB -7B GJMB -8А GJMB -8B GJMB -9А GJMB -9B Gjithsej 

gjinia    
nacionaliteti 

М F gjth. 
% 

М F gjth . 
% 

М F gjth . 
% 

М F gjth . 
% 

М F gjth . 
% 

М F gjth . 
% 

М Ж gjth . 
% 

М F gjth . 
% 

maqedonas 31 2 33 
43,42 

31 10 41 
49,39 

37 3 40 
48,19 

21 2 23 
52,2 

24 4 28 
53,8 

23 6 29 
49,15 

25 3 28 
52,83 

192 30 222 
50,3 

shqiptar 7 / 7 
9,21 

1 / 1 
1,20 

5 / 5 
6,02 

1 / 1 
2,27 

2 / 2 
3.84 

2 / 2 
3,38 

2 / 2 
3,77 

20 / 20 
4,44 

turq 4 / 4 
5,26 

2 / 2 
2,40 

3 / 3 
3,61 

/ /   / 5 / 5 
9,61 

1 / 1 
1,69 

1 / 1 
1,88 

16 / 16 
3,55 

serb 5 2 7 
9,21 

3 / 3,61 4 1 5 
6,02 

1 / 1 
2,27 

2 / 2 
3.84 

2 / 2 
3,38 

/ 1 1 
1,88 

17 4 21 
4,66 

Të tjerë 12 2 14 
18,42 

23 1 24 
28,91 

18 / 18 
21,68 

8 / 8 
18,1 

7 / 7 
13,46 

11 1 12 
20,33 

12 / 12 
22,64 

91 4 95 
21,1 

tekste pa 
autorë 

  11 
14,47 

  12 
14,45 

  12 
14,45 

  11 
25 

  8 
15,3 

  13 
22,03 

  9 
16,98 

  76 
16,8 

Gjithsej 59 
90,76 

6 
9,23 

 
76 

100 

60 
84,50 

 

11 
15,49 

 
83 

100 

67 
94,36 

4 
5,63 

 
83 

100 

31 
93,9 

2 
6,06 

 
44 

100 

40 
90, 9 

4 
9,09 

 
52 

100 

39 
84,78 

7 
15,21 

 
59 

100 

40 
90,90 

4 
9,09 

 
53 

100 

336 
89,8 

38 
10,1 

 
450 

100% 

65 
100% 

71 
100% 

71 
100% 

33 
100% 

44 
100% 

46 
100% 

44 
100% 

 374 
100% 
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“Ngjyrat e atdheut”/„Боите на татковината“, GJMB-7А, faq, 84; “Vendi i lindjes”/„Роден 
крај“, GJMB-7B, faq. 5; “Atdheu”/„Татковина“, GJMB-8А, faq. 57; GJMB-8B, faq. 5; “Çka është 
atdheu”/„Што е тоа татковина“, GJMB-9А, faq. 22; “Atdhe-është çerdhja në të cilën 
rritemi”/„Татковина-тоа е гнездо во кое растеме“, GJMB-9А, faq. 5), si edhe disa poezi dhe 
një legjendë popullore të cilat kanë të bëjnë me bukuritë e maleve, lumenjve dhe liqeneve 
(“Vardar”/„Вардар“, GJMB-7А, faq. 90; “Mali Sharr”/„Шар Планина“, GJMB-7А, faq. 91; 
“Bukuria e liqenit”/„Езерска убавина“, GJMB-7B, faq.7; “Tregimi i liqenit”/„Езерска 
приказна, GJMB-7B, faq.23; “Lumi Radika-bukuria jonë”/„Реката Радика-наша убавица“, 
GJMB-9А, faq. 21). Në tre libra shkollor janë të vendosur edhe tekste në prozë dhe dramë në 
të cilët përshkruhet më shumë bukuri natyrore të Maqedonisë (“Tregimi pa titull”/„Расказ 
без наслов“, GJMB-7А, faq. 86; fragment nga drama “Nderi”/„Чест“, GJMB-8А, faq.35; “Nëna 
ushqyese”/„Мајка хранителка“, GJMB-9B, faq. 93), një tekst i cili ka të bëjë me bukuritë të 
më shumë qyteteve në Maqedoni (“Qyteti më i bukur”/„Најубавиот град“, GJMB-9А, faq. 18) 
dhe një në të cilin sqarohet çka është atdheu (“Gjyshi dhe nipi”/„Дедо и внук“; GJMB-7B, faq. 
35). Në njërin nga librat shkollor për klasën e shtatë (GJMB-7A) janë vendosur edhe dy 
mendime me të cilat shprehet dashuria ndaj atdheut: “Kudo që të shkosh, atdheun në zemër e 
mban” (faq. 83) dhe “Atdhe, ai jemi ne” (faq. 86).   

  Zhvillimi nënkuptuar i patriotizmit identifikohet në poezinë “Shkupi”/„Скопје“ 
(GJMB-9А, faq. 20) edhe në tre tekste në të cilët rrëfehet për krijimin e liqenit të Mavrovës 
dhe atë të Ohrit (“Tregimi për lindjen e një liqeni”, GJMB-6, faq. 33-34; “Tregimi për lindjen 
e liqenit të Mavrovës”/”Приказна за раѓањето на Мавровското Езеро”, GJMB-9А, faq. 13; 
“Legjenda për liqenin e Ohrit”/”Предание за Охридското Езеро“, GJMB-8А, faq. 66).  

  Përgjegjësia për rruajtjen e atdheut është prezantuar në disa vepra letrare në të cilat 
kërkohet rruajtja e pasurive natyrore, siç janë lumenjtë dhe liqenet (“Porosia”/„Порака“, 
GJMB-7А, faq. 125), kujdesi për drunjtë në natyrë dhe rrethinë (“Fëmijëria”/„Детство“, 
GJMB-7B, faq. 40; “Rruani drunjtë”/„Чувајте ги дрвјата“, GJMB-7B, faq. 58 dhe “Kujdesi i 
përbashkët”/„Заедничка грижа“, GJMB-8B, faq. 95) dhe kujdesi për natyrën nga ndotja 
(“Probleme ekologjike”/„Еколошки проблеми“, GJMB-7А; faq. 130-131).   
  Nevoja për rruajtjen e ambientit jetësor aktualizohet edhe në pyetjet për të menduar 
të cilat janë dhënë pas vjershës “Fëmijëria”/„Детство“ në pjesën “Bisedë për poezinë” (“Çka 
ndërmerrni ju në shkollën tuaj për rruajtjen e mjedisit të pastër jetësor?” (GJMB-7B, faq. 40). 
Zhvillimi i ndjenjave patriotike identifikohet edhe nëpërmjet detyrave dhe aktiviteteve tjera 
të cilët kërkohen nga nxënësit në lidhje me përmbajtjet e caktuara: të rrëfejnë ngjarje sipas 
planit të dhënë (“...Përpiqu të përshkruash një vend nga i cili ke qenë i mahnitur dhe në të cilin 
kujtohesh me dashuri. Ai mund të jetë edhe liqeni i Ohrit...” (GJMB-8A, faq. 65); të gjejnë poezi 
për atdheun nga libri i leximit në gjuhë amtare dhe të bëjnë përkthimin e saj (GJMB-8A, faq. 
72); të analizojnë mendim të poetit (“Çka deshi të thotë poeti kur thotë: “Atdheu është rrugë e 
gjatë nëpër të cilin ecin pa u lodhur?”) (GJMB-9A, faq. 23); të shkruajnë punim me shkrim për 
atdheun (“Shkruaj një punim me shkrim me titull “Atdheu im-kopsht me lule”) (GJMB-9A, faq. 
46).  

  Një pjesë e teksteve poetike dhe të prozës janë të shoqëruara edhe me ilustrime të 
cilët paraqesin aspekte të veçanta të përmbajtjeve: liqeni i Ohrit (GJMB-6, faq. 29, 41; GJMB-
9A, faq. 18), burimet e Drinit të Zi (GJMB-7A, faq85) dhe ura mbi lumin Drini i Zi në Strugë 
në kohë kur mbahen Mbrëmjet Poetike të Strugës (GJMB-7A, faq. 28), Kodra e Diellit gjatë 
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dimrit (GJMB-7A, faq. 91); Ura e Gurit në Shkup (GJMB-7A, faq. 90; GJMB-7B, faq. 25), 
Manastiri dhe Tetova (GJMB-9A, faq. 18); përmendorja Ilinden ose Makedonium (GJMB-9A, 
faq. 5); flamuri i RM-së (GJMB-6, faq. 50; GJMB-7A, faq. 84; GJMB-8A, faq. 41); fëmijë të cilët 
mbjellin dru (GJMB-7B, faq. 93).  

   

Të hapurit ndaj botës 
  
 Në të gjithë librat shkollor janë të pranishëm vepra letrare nga një numër i madh i 
autorëve të huaj, si nga rajoni, ashtu edhe nga skena letrare botërore. Në tekstin “Avanturat 
e Gordon Pimit” rrëfehet për lidhjen mes pinguinëve dhe zogjve albatros (GJMB-9B, faq. 100), 
kurse në fragmentin nga romani “Taras Bulba” përmenden polakët dhe kozakët (GJMB-9B, 
faq. 65). Numri më i madh i librave shkollor përmbajnë vjersha të cilat u këndojnë: bashkimit 
të fëmijëve të botës (“Vallja e paqes”/„Орото на мирот“, GJMB-7B, faq. 27; “Planeti 
misterioz”/„Таинствената планета“, GJMB-7B, faq. 67; “Ambasadorët e vegjël”/„Мали 
амбасадори“, GJMB-8B, faq. 6; “Gjerdani i madh”/„Големиот ѓердан“, GJMB-9B, faq. 78); 
bukuritë e udhëtimit nëpër botë dhe njoftimi me fëmijët e vendeve tjera (“Treni udhëton 
nëpër botë”/„Возот патува по светот“, GJMB-7А, faq. 76); bukuritë dhe pasuritë natyrore 
të botës (“Sa e bukur është kjo botë”/„Што е убав овој свет“, GJMB-7B, faq. 63).  
 Disa nga librat shkollor përmbajnë tregime nga kultura të ndryshme (përralla çifute, 
islandeze dhe bjelloruse (GJMB-7A, faq. 18, 45, 53), përrallë popullore koreane dhe 
gjermane, përrallë japoneze dhe siberiane (GJMB-9A, faq. 35, 149, 121, 150); përrallë 
popullore italiane dhe etiopase (GJMB-9B, faq. 44, 107), e në disa janë dhënë fjalë të urta dhe 
proverba të popujve të ndryshëm dhe të autorëve nga tërë bota (GJMB-8A, faq. 123-124; 
GJMB-9A, faq. 28, 35, 41, 44, 52; GJMB-9B, faq. 154-156).   
    Të hapurit ndaj botës identifikohet edhe në më shumë tekste në të cilët përmenden 
qytete dhe shtete të tjera (“Pallati nga akullorja”/„Дворец од сладолед”, GJMB-7B, faq. 57; 
“Dy djaloshat nga Verona”/„Двете момчиња од Верона“, GJMB-9А, faq. 42; “E kujt është 
hëna”/„Чија е месечината“, GJMB-9А, faq. 104; “Lamtumirë pesëmbëdhjetë vitet e 
mia”/„Збогум мои петнаесет години“, GJMB-9B, faq. 76; “Mbledhësit e frutave të 
kaktuseve”/„Берачи на кактусови плодови“, GJMB-9B, faq.39; “Dedali dhe Ikari”/„Дедал и 
Икар“, GJMB-9B, faq. 55), kontinente tjera (Afrika në vjershën “Rritja e më të 
dashurve”/„Растот на најмалите“, GJMB-7B, faq. 82); Poli i Veriut (“Kosmonauti”/, GJMB-
7B, faq. 85), e në disa vjersh përmenden emrat e planetëve (“Rruani drunjët”/„Чувајте ги 
дрвјата“, GJMB-7B, faq. 58; “Deri te kozmonauti i ardhshëm”/„До идниот космонаут“ 
(GJMB-7B, faq. 84). Në librin shkollor për klasën e nëntë është i dhënë teksti “Zemra e madhe 
e Nënë Terezës”/„Големото срце на Мајка Тереза“ në të cilin flitet për jetën dhe veprën e 
Nënës Terezë (GJMB-8B, faq. 26), kurse në librat shkollor për klasën e nëntë, në dy pjesët për 
informatat e zgjeruara (“Sa më shumë di, aq më shumë vlesh”, GJMB-9A, faq. 105; “Mëso më 
shumë”, GJMB-9B, faq. 56) janë dhënë të dhëna për kozmonautin sovjetik Jurij Gagarin dhe 
për njerëzit e parë që shkelën në Hënë.      
  Në disa nga librat shkollor janë vendosur detyra dhe pyetje për të menduar e që janë 
të lidhur me tekstet që përpunohen, e të cilat, gjithashtu tregojnë të hapurit ndaj botës. Ato 
kanë të bëjnë me rëndësinë e njohjes së gjuhëve (“Çfarë pasuria paraqet njohja e më shumë 
gjuhëve?”; “Në cilat raste na ndihmon njohja e më shumë gjuhëve?”, GJMB-7A, faq. 18) dhe për 
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bashkimin e fëmijëve të ndryshëm (“Fëmijët të zinj, të verdh dhe të bardhë kanë luajtur së 
bashku dhe kanë qenë të lumtur. Sepse e ndiheshin mirë dhe të gëzuar?”, GJMB-7B, faq. 27).  
  Të hapurit ndaj botës është e prezantuar edhe me shumë ilustrime të planetëve, 
gjithësisë dhe anijeve kozmike (GJMB-7B, faq. 67 dhe 85; GJMB-9B, faq. 56), të Sistemit 
diellor (GJMB-7B, faq. 128) edhe rruzullit tokësor GJMB-9A, faq. 105). Janë të vendosur edhe 
ilustrime të njerëzve të shpellës si shkruajnë dhe vizatojnë nëpër muret e vendbanimeve të 
tyre, si edhe të hieroglifëve egjiptiane (GJMB-6, faq. 18). Një fotografi shfaq fëmijë të racave 
të ndryshme të cilët të kapur për dore, luajnë valle (GJMB-9B, faq. 78), e disa janë vepra të 
piktorëve të njohur botëror (GJMB-7A).  

 

KONKLUZIONE 
 

 Në librat shkollor për lëndën gjuhë maqedonase për bashkësitë e tjera janë 
prezantuar më shumë tekste dhe ilustrime që kanë të bëjnë me identitetin kulturor 
të maqedonasve, por janë të pranishëm edhe pse në një vëllim më të vogël edhe 
përmbajtje që e pasqyrojnë identitetin e shqiptarëve dhe anëtarëve të bashkësive të 
tjera me besim mysliman. Maqedonasit janë paraqitur me personazhe të rëndësishme 
të historisë dhe kulturës maqedonase, tekste të cilët përshkruajnë jetën e 
maqedonasve në të kaluarën dhe disa krijime popullore, kurse karakteristikat 
nacionale të maqedonasve janë evidente edhe në më shumë detyra dhe aktivitete për 
nxënësit të cilët janë të lidhur me tekstet që përpunohen. Janë të përfshirë edhe më 
shumë ilustrime që janë të lidhur me aspekte të caktuara të traditës popullore 
maqedonase, si edhe i përmendoreve të rëndësishme kulturore-historike. Identiteti 
kulturor i shqiptarëve është paraqitur, kryesisht, nëpërmjet përrallave popullore dhe 
një poezi popullore, kurse me përshkrimin e festave fetare dhe me shumë ilustrime 
të objekteve fetare (xhamive) pasqyrohet identiteti jo vetëm i shqiptarëve, por edhe 
të bashkësive të tjera etnike, para së gjithash të atyre që e kanë të përbashkët islamin 
si religjion.    

 Janë të përfaqësuar edhe disa tekste në të cilët është paraqitur ndërveprimi i 
personazheve nga bashkësitë e ndryshme etnike. 

 Në përmbajtjet e librave shkollor nuk është evidentuar prani e stereotipave dhe 
paragjykimeve në çfarëdo baze, përveç në dy tekste në të cilët është paraqitur 
stereotipi i njerkës së keqe.   

 Më së shumti janë të përfaqësuar autorë maqedonas, të huajt më pak, kurse autorët 
nga bashkësitë e tjera etnike në Maqedoni janë të pranishëm në përqindje të vogël. 
Në të gjithë librat shkollor dhe të gjithë nacionalitetet dominojnë autorë meshkuj. 

 Atdheu është paraqitur kryesisht, nëpërmjet përmbajtjeve që kanë të bëjnë me 
bukuritë natyrore dhe përmendoret kulturore të vendit, të dashurisë ndaj 
vendlindjes dhe nevojës për mbrojtjen dhe për kujdesin për mjedisin jetësor. Mungon 
paraqitja e atdheut në kontekst multikulturor.   

 Në librat shkollor janë të pranishme numër i madh i informatave dhe ilustrimeve të 
cilët e paraqesin hapjen ndaj botës. Ato, kryesisht, kanë të bëjnë me veprat e autorëve 
të huaj dhe teksteve të cilat e paraqesin bashkimin e fëmijëve të botës, bukuritë 
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natyrore, pasuritë dhe arritjet në botë. Janë të përfaqësuar përralla dhe fjalë të urta 
popullore nga kultura të ndryshme dhe autorë të ndryshëm nga tërë bota, si edhe më 
shumë tekste në të cilat përmenden qytetet e huaja dhe shtete si dhe informata për 
disa personalitete të shquar nga historia.  

 

 

GJEOGRAFI 
 

Me analizë janë përfshirë shtatë libra shkollor të lëndës gjeografi (nga një për klasën 
e gjashtë dhe të nëntë, dy për klasën e shtatë dhe tre për klasën e tetë), të cilët përdoren në 
mësim nga klasa e gjashtë e deri në klasën e nëntë të arsimit fillor në Republikën e 
Maqedonisë. Analiza është bërë për të gjithë librat shkollor në të gjithë gjuhët në të cilët 
zhvillohet mësimi me qëllim që të krahasohen përmbajtjet në ato dhe të përcaktohen 
përshtatjet eventuale. 

 

Identiteti kulturor (traditat, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 

 

Librat shkollor të gjeografisë për klasën e gjashtë dhe të nëntë nuk përmbajnë as një 
temë e cila ka të bëjë me Maqedoninë ose fqinjët e saj, prandaj në ato mungojnë përmbajtje 
që kanë të bëjnë me shumicën e kritereve në bazë të së cilës bëhet analiza. Për sa i përket 
identitetit kulturor, vetëm në librin shkollor për klasën e gjashtë, në kuadër të përmbajtjeve 
mësimore “Raca, kultura dhe religjionet” haset ilustrimi në të cilin janë paraqitur dy vajza të 
veshur në veshje kombëtare, por pa u përmendur e dhëna për prejardhjen e tyre (GJ-6, faq. 
147). 

Dy librat për klasën e shtatë, tërësisht janë dedikuar temave të cilët kanë të bëjnë me 
Maqedoninë, por edhe në to nuk janë përfshirë shumë përmbajtje me të cilat veç e veç 
paraqiten veçoritë kulturore të bashkësive etnike në Maqedoni. Të pranishme janë, 
kryesisht, të dhëna për historinë e Maqedonisë dhe për popujt të cilët e kanë banuar 
territorin e saj. Ashtu, gjatë përpunimit të temës “Vendosja” përmenden emrat e Filipit II dhe 
Aleksandrit III të Maqedonisë dhe janë të dhënë të dhëna për vendosjen e popujve tjerë në 
territorin e Maqedonisë (”...Në këto hapësira vendosen popuj nga Azia e Vogël, siç janë Jurukët 
dhe Konjarët, pastaj Ecrejët dhe Romët, kurse nga hapësirat më të afërta vendosen vllahët dhe 
shqiptarët”) dhe me islamizimin e dhunshëm të popullatës (“Në ndryshimet e vlerave 
etnokulturore të Maqedonisë ndikim të madh ka pasur dhe islamizimi i dhunshëm, e cila është 
më karakteristike në pjesët perëndimore të Maqedonisë...”) (GJ-7A, faq. 44). Është dhënë edhe 
e dhëna për ndarjen e Maqedonisë në vitin 1913, për krijimin e Republikës së pavarur 
maqedonase në kuadër të Jugosllavisë dhe pavarësia e RM-së më 08.09.1991 (GJ-7A, faq. 45), 
si edhe një ilustrim të Lekës së Madh (GJ-7B, faq. 7). 
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Në tre librat shkollor për klasën e tetë informatat për karakteristikat kulturore të 
etnikumeve të cilët jetojnë në Maqedoni identifikohen vetëm në kuadër të temës “Pasqyrë 
gjeografike të rajoneve në Evropë – Evropa Jugore”. Në dy nga ato janë të vendosur informata 
për ndarjen e gjuhëve në grupe dhe se gjuha maqedonase, serbe dhe gjuhët e tjera jugosllave 
bëjnë pjesë në familje të njëjtë gjuhësore (GJ-8B, faq. 26-29; GJ-8B, faq. 43). Në kuadër të 
temës “Ngjashmëri dhe dallime të popullsisë në Evropën Jugore” janë dhënë të dhëna të 
përgjithësuara jo të sakta për përkatësinë fetare të popullsisë së Maqedonisë dhe vendeve të 
rajonit (“...Sipas përkatësisë fetare, me përjashtim të popullsisë myslimane në Shqipëri, Kosovë, 
Bosnje dhe Hercegovinë dhe Turqi dhe pakicave në vendet tjera, popullsia i takon besimit të 
krishterë. Popullata në Bosnjë e Hercegovinë, Mal të Zi, Serbi, Bullgari, Maqedoni, Greqi dhe 
Rumani është ortodokse, kurse popullsia në shtetet tjera të Evropës Jugore është e besimit 
katolik”) (GJ-8b, faq. 43). Përmenden festat më të mëdha te grupi sllav dhe roman i popujve 
– Kërshëndellat dhe Pashkët (GJ-8A, faq. 45), si edhe dy festat kryesore te popujt të besimit 
islam – Kurban Bajram dhe Ramazan Bajram, (GJ-8A, faq. 45)., me nga një ilustrim është 
paraqitur identiteti kulturor i maqedonasve (tempulli ortodoks “Sh. Kliment Ohridski” në 
Ohër, GJ-8B, faq. 42) dhe i shqiptarëve (veshje tradicionale shqiptare, GJ-8A, faq. 45).  

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve identifikohet në një numër të vogël të përmbajtjeve 
në librat shkollor. Në librin shkollor për klasën e gjashtë gjatë përpunimit të temës “Raca, 
kultura dhe religjione” janë dhënë informata për racat e përziera dhe kontaktit mes 
kulturave, si edhe një fotografi në të cilën janë të paraqitur fëmijët të racave dhe gjinive të 
ndryshme (GJ-6, faq. 146-148). Në njërin nga librat shkollor për klasën e shtatë, haset 
aktiviteti hulumtues në kuadër të temës “Pasqyrë gjeografike të rajoneve në Evropë” me të 
cilën nga nxënësit maqedonas kërkohet të vizitojnë një familje me përkatësi fetare islame 
(shqiptare, turke ose boshnjake) dhe të kuptojnë diçka më shumë për zakonet e tyre gjatë 
festive fetare dhe gjatë dasmave. Nga njohuritë e fituara, nxënësi më vonë duhet të shkruaj 
një ese të shkurtë (GJ-8A, faq. 45).  

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë dhe profesionit) 

 

Në librat shkollor nuk janë prezent përmbajtje të cilët tregojnë ekzistimin e 
stereotipave dhe paragjykimeve të çfarëdo lloji. 

 

Emrat personal dhe autorë 
 

Në librat shkollor nuk hasen emra personal, as edhe emra të autorëve.  
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Prezantimi i atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesi për atdheun RM) 

 

Duke marrë parasysh që përmbajtjet në librat shkollor për klasën e shtatë tërësisht i 
kushtohen Maqedonisë, në të hasen më shumë informata, harta gjeografike dhe ilustrime me 
të cilat në hollësi janë paraqitur karakteristika të veçanta gjeografike të Republikës së 
Maqedonisë; vendndodhja gjeografike dhe e komunikacionit si dhe lidhjet e komunikacionit 
me fqinjët (GJ-7A, faq. 6-7; GJ-7B, faq. 7-8): vendndodhja e RM-së dhe kufijtë me shtetet fqinje 
(GJ-7A, faq. 8-9; Gj-7B, faq. 9-11); struktura e reliefit (GJ-7A, faq. 10-19; GJ-7B, faq. 12-20); 
klima (GJ-7A, faq. 20-29; GJ-7B, faq. 21-29); hidrografia (GJ-7A, GJ-7B, faq. 30-35); bota 
bimore dhe shtazore (GJ-7A, faq. 36-39; GJ-7B, faq. 36-40); llojet e tokës dhe shpërndarje e 
tyre territorial (GJ-7A, faq. 40-41; GJ-7B, faq. 41-44); karakteristikat socio-gjeografike (GJ-
7A, faq. 46-57; GJ-7B, faq. 45-70); ekonomia dhe degët ekonomike, toka dhe fondi tokësor 
(GJ-7A, faq. 60-95; GJ-7B, faq. 71-112). Është sqaruar struktura etnike e popullsisë së 
Maqedonisë (GJ-7A, faq. 49; GJ-7B, faq. 57) dhe janë dhënë disa pyetje që kanë të bëjnë me 
numrin e bashkësive etnike në RM dhe rajonet në të cilët jetojnë (“Numëro bashkësitë etnike 
sipas numrit të banorëve të saj. Në cilin rajon dominojnë maqedonasit? Në cilin rajon më të 
shumtë në numër janë shqiptarët? Sa ishte numri i maqedonaseve dhe shqiptarëve gjatë 
regjistrimit të vitit 2002?”) (GJ-7B, faq. 57-58). Janë të paraqitur edhe tre grafik në të cilët 
sipas përqindjes është prezantuar përfaqësimi i bashkësive etnike në RM në regjistrimet e 
viteve 1984, 1993 dhe 2002 (GJ-7B, faq. 57-58).  

Në librat për klasën e tetë përmbajtjet që kanë të bëjnë me Maqedoninë janë më të 
pakta. Është dhënë sqarim për historinë e tërmeteve në Maqedoni (Valandovë në vitin 1921 
dhe në Shkup në vitin 1963) e cila është e ndjekur me aktivitetet hulumtuese të nxënësve 
për tërmetin në Shkup në vitin 1963 (GJ-8A, faq. 38-39), për tërmetet dhe rajonet vullkanike 
në Maqedoni, si edhe sulfuruarën Duvalo në fshatin Kosel afër Ohrit (GJ-8A, faq. 39; GJ-8B, 
faq. 38). Përmenden lumi Vardar, liqeni i Ohrit, liqeni i Prespës dhe liqeni i Dojranit si liqen 
tektonik dhe liqenet malore në Malin Sharr, në Korab dhe në Pelister (GJ-8B, faq. 21-22). 
Është vendosur një aktivitet hulumtues me të cilin nga nxënësit kërkohet të marrin vesh sa 
deputet ka Kuvendi i RM-së, sa zgjat mandate i tyre dhe sa zgjasin mandatet e kryetarit të 
Republikës dhe kryetarit të Qeverisë (GJ-8A, faq. 37), e me nga një fotografi janë të paraqitur 
Kuvendi dhe Qeveria e RM-së (GJ-8A, faq. 34, 35). 

Në librat shkollor hasen edhe disa fotografi në të cilat janë të prezantuar territori i 
RM-së dhe flamuri i RM-së (GJ-7B, faq. 4, 7), pozita e RM-së në rruzullin tokësor (GJ-7B, faq. 
5), qytete dhe vende të banuara, peizazhe dhe objekte infrastrukturore në RM (GJ-8A, faq. 
43, 59), Kaneo dhe liqeni i Ohrit (GJ-6, faq. 103), si shembull për hartë gjeografike është 
dhënë harta e RM-së (GJ-6, faq. 60).   

Të gjithë përmbajtjet e përmendura të cilët kanë të bëjnë me Republikën e 
Maqedonisë më shumë kanë karakter informative dhe nuk janë të orientuara drejtpërdrejtë 
kah zhvillimi i ndjenjave patriotike te nxënësit. 
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Të hapurit ndaj botës 
 

Hapja ndaj botës është e paraqitur me shumë përmbajtje në librat shkollor për klasën 
e gjashtë, tetë dhe nëntë, sepse në ato përpunohen tema që janë të lidhura me kontinente të 
caktuara dhe me shtetet në to (Evropa dhe Azia, GJ-8; Amerika Veriore, Amerika Jugore, 
Afrika, Australia me Oqeaninë, Arktiku dhe Antarktiku, GJ-9), gjegjësisht me gjithësinë, 
sistemin diellor, jetën në Tokë dhe karakteristikat e mbështjellësit të saj tokësor, ujor dhe 
ajror, (GJ-6). Nëpërmjet numrit të madh të informative. pyetjeve, paraqitjeve tabelore, 
fotografive dhe hartave janë paraqitur flora dhe fauna, relief, sipërfaqet ujore, koha dhe 
klima si dhe popullsia në botë. Janë të dhënë të dhëna për ndarjen e popujve në bazë të 
përkatësisë gjuhësore, fetare dhe racore (GJ-8A, faq. 44-45; GJ-8B, faq. 26-28; GJ-8B, faq. 43), 
por edhe për bashkimin e tyre në aleanca (Unioni Evropian i cili është i prezantuar nëpërmjet 
parimeve të saj themelore, vendet anëtare, simbolet, valuta, flamuri (GJ-8A, faq. 32-33; GJ-
8B, faq. 33). Me paraqitje grafike janë prezantuar rajonet me shtete dhe kryeqytete (GJ-8B, 
faq. 32, 42; GJ-8B, faq. 35, 37, 42), kurse me ilustrime objekte fetare të krishtera (GJ-8B, faq. 
27) dhe myslimane (GJ-8B, faq. 28) në vende të ndryshme të botës.  

Vetëm në librat shkollor për klasën e shtatë në të cilat përpunohen tema që kanë të 
bëjnë me Maqedoninë, mungojnë përmbajtje në të cilat mundësohen zgjerimi i horizontit 
jashtë kontekstit vendas. Në ato hasen vetëm ilustrime në të cilat janë treguar fytyra të 
njerëzve nga të gjithë pjesët e botës (GJ-7A, faq. 43). 

 

KONKLUZIONE 
 

 Multikulturaliteti në librat shkollor të gjeografisë është shumë më i shprehur në 
raport me kontekstin më të gjerë kulturor sesa në raport me atë vendor. 

 Identiteti kulturor i bashkësive etnike në Maqedoni është prezantuar nëpërmjet një 
numri të vogël të të dhënave historike për vendosjen popullatës në territorin e 
Maqedonisë, nëpërmjet informatave, ilustrimeve që kanë të bëjnë në disa personazhe 
dhe ngjarje të historisë së Maqedonisë, të përkatësisë gjuhësore dhe fetare të 
popullsisë në Maqedoni, si dhe të festave të krishtera dhe myslimane, objekteve fetare 
dhe veshjeve tradicionale. 

 Përfaqësimi i përmbajtjeve të cilët tregojnë për ndërveprimin mes njerëzve të 
ndryshëm është e parëndësishme dhe është paraqitur vetëm me një tekst, një 
aktivitet hulumtues dhe një fotografi.   

 Në librat shkollor nuk vërehen shembuj që mund të sjellin stereotipa dhe paragjykime 
në çfarëdo baze. 

 Në librat shkollor mungojnë emrat personal dhe emra autorësh.  
 Vetëm në librat shkollor nga lënda gjeografi për klasën e shtatë janë të pranishme 

përmbajtje që kanë të bëjnë me Republikën e Maqedonisë, por ato kanë më shumë 
karakter informativ dhe nuk janë orientuar drejtpërdrejt drejt prezantimit të saj si 
bashkësi multikulturore ndaj të cilës ka ndjenja patriotike.  
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 Të hapurit ndaj botës është e prezantuar nëpërmjet një numri të madh të 
informatave, paraqitjeve grafike dhe ilustrimeve të karakteristikave natyrore-
gjeografike dhe socio-gjeografike të kontinenteve, rajoneve dhe shteteve të veçanta 
në botë të cilët shqyrtohen në librat shkollor për klasën e gjashtë, të tetë dhe të nëntë. 
Përjashtim janë librat shkollor për klasën e shtatë përmbajtjet e të cilit kanë të bëjnë 
vetëm me Maqedoninë. 

 Librat shkollor të gjeografisë në gjuhën serbe, shqipe dhe turke paraqesin përkthim 
të librave shkollor në gjuhë maqedonase dhe me ato kanë përmbajtje identike.   
 

 

 

HISTORI 
 

Në analizë janë përfshirë shtatë libra shkollor për lëndën e historisë (një për klasën e 
gjashtë dhe nga dy për klasën e shtatë, tetë dhe nëntë), që përdoren në mësimin në gjuhë 
maqedonase nga klasa e gjashtë e deri në klasën e nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar (Shtojca 
1). Librat shkollor të cilët përdoren në mësimin e historisë në gjuhë shqipe, turke dhe serbe 
janë përkthime të librave shkollor të shkruar në gjuhë maqedonase. Të gjithë librat përveç 
atij për klasën e gjashtë janë vepra autoriale të grupit të ekspertëve me përbërje etnike të 
përzier (maqedonas dhe shqiptar). Përmbajtjet e librave shkollor konkurrent për klasën e 
shtatë, tetë dhe nëntë janë të pjatueshëm, që është e kuptueshme duke marrë parasysh 
programin unik sipas së cilës janë krijuar, ashtu që as nga aspekti i elementeve 
interkulturore nuk ka dallime që janë vërejtur ndërmjet tyre.  

  Qëllimi i kësaj analize nuk është të hyhet në interpretimet dhe vlerësimin e ngjarjeve 
të përshkruara historike, por të vërtetohet përfaqësimi kuantitativ i përmbajtjeve që kanë të 
bëjnë me bashkësitë e ndryshme etnike të cilët kanë jetuar/jetojnë në këto hapësira, si edhe 
rolin që ata kanë pasur/kanë në zhvillimin shoqëror dhe kulturor. Duke marrë parasysh 
specifikat e lëndës, është bërë përshtatje e indikatorëve për analizë, kështu që një pjesë e 
tyre janë integruar, kurse indikatori Emrat personal dhe autorët nuk është marrë parasysh 
në analizë sepse në të gjithë librat shkollor të lëndës histori janë përfshirë një numër i madh 
i emrave të personazheve historike, kështu që numërimi i tyre si dhe kategorizimi do të ishte 
i pa kuptimtë. 
 

Identiteti nacional dhe kulturor 
 

Marrë në përgjithësi, në librat shkollor të historisë është paraqitur identiteti nacional 
dhe kulturor i maqedonasve, por edhe i bashkësive të tjera etnike të cilët jetojnë në 
Republikën e Maqedonisë. Në librat shkollor të klasës së gjashtë është theksuar se territori i 
Maqedonisë së sotme ka qenë e banuar që nga kohët e lashta, dëshmi për atë janë pjesë të 
vendbanimeve dhe artefakteve të zbuluara që datojnë që nga koha e gurit. Si shtojcë e tekstit 
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janë prezantuar fotografi të sendeve autentike të zbuluara në lokalitetet arkeologjike, kurse 
në kuadër të aktiviteteve jashtëmësimore, nxënësit janë nxitur të vizitojnë lokalitete 
arkeologjike dhe muze (H-6, faq. 20-21).  

Në të shtatë librat shkollore që janë të analizuara janë vendosur tërësi tematike/njësi 
të cilat japin pasqyrë për gjendjet në Maqedoni në periudha të ndryshme historike: shekulli 
i vjetër (H-6); shekulli i hershëm, i zhvilluar dhe i vonshëm, si edhe periudha nën pushtimin 
osman (H-7A, H-7B); nga fund ii shekullit XVIII deri në fund të Luftës së Parë Botërore (H-
8A, H-8B); gjatë Luftës së Parë Botërore, mes dy luftërave botërore, gjatë Luftës së Dytë 
Botërore dhe pas saj (H-9A, H-9B). Në kuadër të këtyre temave janë prezantuar informata të 
rëndësishme për identitetin nacional dhe kulturor të popullit maqedonas: 

 sundimtarë nga shekulli i vjetër dhe i mesëm: Perdika I, Aleksandri I, Filip II, Aleksandri 
III i Maqedonisë (H-6); cari Samoil, Dobromir Hriz, Aleksej Slav, mbreti Volkashin dhe 
mbreti Marko (H-7A, H-7B). Në kudër të temës Maqedonia në shekullin e vjetër, janë të 
vendosur 28 ilustrime nëpërmjet të cilave paraqitet Maqedonia dhe personazheve 
historike të asaj periudhe (H-6, faq. 58-71), dhe janë dhënë edhe ilustrime të cilat e 
paraqesin Maqedoninë në shekullin e mesëm, si për shembull harta e Mbretërisë 
maqedonase dhe personalitetin e car Samoilit (H-7A, faq. 43 dhe 44, H-7B, faq. 35 dhe 
47).   

 kryengritjet maqedonase, luftërat revolucionare dhe lëvizjet çlirimtare: Kryengritja e 
Karposhit, Kresnenës dhe Razllovcit (H-7A, H-7B, H-8A, H-8B), Kryengritja e Ilindenit (H-
8A, H-8B); Lëvizja Nacional Çlirimtare Maqedonase e fillimit të shekullit 20-të dhe LNÇ-
ja gjatë Luftës së Dytë Botërore (H-9A, H-9B), si edhe udhëheqësve të kryengritjeve: Petar 
Daljani, Gjorgji Vojtehu (H-7A, H-7B); revolucionarëve: Goce Delçevi, Jane Sandanski, 
Dame Gruevi (H-8A, H-8B), Gjroçe Petrovi, Petar Pop Arsovi, Dimitar Vllahovi, Panko 
Brashnarov, Metodija Shatorov-Sharlo, Mihail Apostolovski, Metodija Andonov Çento, 
Lazar Kolishevski (H-9A, H-9B). 

 religjioni, arsimi, shkenca dhe kultura e maqedonasve. Në kuadër të kësaj kategorie 
përpunohen fillimet e krishterimit në Ballkan dhe në Maqedoni, gjatë së cilës përmendet 
veprimtaria e apostullit Pavle (H-6, H-7A, H-7B), misionet e vëllezërve sh. Kirilit dhe sh. 
Metodit si dhe i sh. Klimentit dhe sh. Naumit (H-7A, H-7B), si dhe krijimi i dioqezës së 
Ohrit, organizimi dhe rëndësia e saj (H-7A dhe H-7B). Në këtë kontekst, në disa libra janë 
dhënë informata shtesë për shpërndarjen e krishterimit në rajonin e Ohrit dhe të 
Strumicës, si edhe detyra me të cilat nga nxënësi kërkohet të hulumtojnë tema që janë të 
lidhura me religjionin të krishterë (H-6).. Disa nga përmbajtjet janë të shoqëruara me 
ilustrime, si për shembull Jezu Krishti, apostulli Pavle (H-6, faq. 85 dhe 86), martirët e 
krishterë Zlata Meglenska dhe Gjorgji Kratovski (H-7A, faq. 101), vëllezërit e shenjtë 
Kirili dhe Metodi, (H-7A, faq. 34). Për sa i përket sh. Kirilit dhe sh. Metodit, në librin 
shkollor për klasën e shtatë nxënësve u është parashtruar detyra ta vizitojnë 
përmendoren në Shkup ose në Ohër në ditën e arsimuesve sllav, 24 maj (H-7A, faq. 36). 

Trashëgimia e pasur kulturore e Republikës së Maqedonisë është prezantuar 
nëpërmjet ilustrimeve reprezentues. Të tilla janë fotografitë e mozaikëve të gjetur në 
Maqedoni dhe të qyteteve antike Skupi, Stobi dhe Bargalla (H-6, faq. 93, 95 dhe 96), kisha sh. 
Virgjëresha e Peribleptos, dioqeza e Ohrit, Ura e gurit në Shkup (H-7A, faq. 119 dhe 120, H-
7B, faq. 108), Kalaja e Shkupit (H-7B. faq. 109). Përveç këtyre objekteve nëpërmjet 
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fotografive janë prezantuar edhe veshjet tradicionale maqedonase, vallet dhe vallëzimet, 
pamja e shtëpisë tradicionale, furra tradicionale e bukës dhe drugdhendja (H-7B, faq. 54).   

Me rëndësi të madhe për identitetin nacional dhe kulturor maqedonas është periudha 
e rilindjes, prandaj asaj i është kushtuar hapësirë në librat shkollor për klasën e tetë. “pas 
shkollave fetare paraqiten edhe shkolla popullore me mësim në gjuhën maqedonase” (H-8A, 
faq. 97). Në këtë periudhë paraqitet ngadalë, por shumë e rëndësishme krijimtaria letrare në 
gjuhë amtare, si përgjigje e politikës asimiluese të fqinjëve. Për sa i përket afirmimit të gjuhës 
maqedonase theksohet se në periudhën pas LNÇ-së, më 29 tetor 1944 u paraqit gazeta e pare 
Nova Makedonija (H-9A). Përveç arsimit fillor dhe atij të mesëm, futet edhe arsimi i lartë në 
Shkup, Manastir, Tetovë, si dhe hapen edhe institucione të tjera arsimore dhe shkencore (H-9A, 
faq. 146). 

 Në librat shkollor të lëndës së historisë janë prezantuar informata të rëndësishme për 
identitetin nacional dhe kulturor edhe të bashkësive të tjera etnike në Maqedoni, veçanërisht 
për shqiptarët. Në njësinë mësimore Pozita e pakicave kombëtare dhe grupeve etnike në 
Maqedoni pas Luftës së Dytë Botërore shkurt është paraqitur statusi i shqiptarëve, turqve, 
serbëve, romëve, boshnjakëve dhe vllahëve dhe të drejtat që ata sot i gëzojnë. “Me 
Kushtetutën e re të Republikës së Maqedonisë edhe të drejtat e pakicave janë zgjeruar më 
shumë seç parashikojnë standardet ndërkombëtare” (H-9A, faq. 133-135). 

Në librat shkollor për klasën e shtatë dhe të tetë janë dhënë informata për religjionin 
islam, krijimin e tij dhe përshkrim i shkurtë i librit të shenjtë Kuranit (H-6, faq. 7 dhe 12; H-
7A, faq. 11; H-7B, faq. 12 dhe 18). Tekstet janë ilustruar me fotografi të objekteve fetare 
myslimane në R. e Maqedonisë: xhami në Manastir dhe Xhamia e Larme në Tetovë (H-7A, 
faq. 99). Njëkohësisht nxënësve u është parashtruar detyra t’i përmendin xhamitë në vendin 
e tyre. Në librin shkollor H-9A një njësi mësimore i është kushtuar Bashkësisë Fetare Islame 
në Maqedoni, kurse teksti shoqërohet me fotografi të Xhamisë së Larme, Xhamisë së Mustaf 
Pashës në Shkup dhe Çarshisë së Vjetër në Shkup faq. 142, 143).  

Në librat shkollor për klasën e shtatë, tetë dhe nëntë janë përfshirë tema të cilat në 
vëllim të ndryshëm e përpunon historinë e shqiptarëve, turqve, vllahëve, serbëve, romëve. 
Gjatë asaj dukshëm hapësirë më të madhe është lënë për prezantimin e historisë së 
shqiptarëve. Ashtu në librat shkollor për klasën e shtatë shkurt është treguar historia e 
krijimit të shtetit shqiptar(H-7A, faq. 28), janë paraqitur principatat më të mëdha shqiptare 
(H-7A, faq. 74; H-7B, faq. 74), janë dhënë informata për jetën dhe kulturën e shqiptarëve deri 
në shekullin e XIV (H-7A, faq. 79, 80) dhe nga shekulli XV deri në shekullin XVIII (H-7B, faq. 
125 dhe 126), është bashkangjitur edhe një tekst i cili ka të bëjë me kryengritjen e Gjon 
Kastriotit dhe Gjergj Arianitit (H-7B, faq. 99) dhe është përshkruar kryengritja, personazhi 
dhe veprimtaria e Skënderbeut (H-7B, faq. 100 dhe 104). 

Në të dy librat shkollor për klasën e tetë nga gjithsej 42 njësi tematike të cilët kanë  të 
bëjnë me periudhën nga fundi i shekullit 18 e deri në Luftën e Parë Botërore, 11 i dedikohen 
historisë së shqiptarëve në vendin e tyre amë. Për krahasim, vetëm nga një njësi tematike e 
përpunon krijimin e shtetit serb, tre kanë të bëjnë me Perandorinë Osmane, kurse gjendjet 
në Maqedoni janë të paraqitur me 14 njësi tematike, por në ato hasen edhe përmbajtje që 
nuk janë të lidhura vetëm me maqedonasit. Edhe në librat për klasën e nëntë të cilët e 
mbulojnë periudhën nga Lufta e Parë Botërore e deri në pavarësinë e Maqedonisë në vitin 
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1991, janë përfshirë numër i madh i temave (12 nga gjithsej 47 në H-9A; 10 nga gjithsej 43 
në H-9B), informata dhe ilustrime që kanë të bëjnë me historinë e shqiptarëve në vendin e 
tyre amë, por edhe në Mbretërinë e SKS-së, Mbretërisë së Jugosllavisë, RSFJ-së, Greqisë dhe 
Maqedonisë. Veçanërisht në temën Zhvillimi kulturor-arsimor i shqiptarëve në Maqedoni janë 
prezantuar më shumë institucione kulturore dhe shkencore shqiptare si dhe punonjës të 
tyre: Adem Gajtani, Luan Starova, Murat Isaku. Në kuadër të të dhënave nga historia më e re 
është shkruar: “Shqiptarët në Maqedoni, si pakicat e tjera, e ndërrojnë statusin e tyre etnik. 
Nga statusi i pakicës e fitojnë statusin e kombësisë, kurse pas Marrëveshjes Kornizë me 
kushtetutën e re të Republikës së Maqedonisë ato kanë status të pjesës së kombit shqiptar”. Në 
vazhdim theksohet se ato i gëzojnë të gjitha të drejtat nacionale: mësim në gjuhë amtare në 
të gjitha nivelet, letërsi, medie elektronike dhe të shtypura në gjuhë amtare, shoqëri 
kulturore artistike dhe teatro, përdorim të lire të fesë myslimane dhe formim të partive 
politike etnike (H-9A, faq. 133, 134).  

Identiteti nacional i turqve është prezantuar kryesisht nëpërmjet pasqyrimit të 
ngjarjeve të cilat kanë ndikuar në krijimin e rregullimit shtetëror dhe zgjerimit të shtetit 
Osman (H-7B, faq. 76, 77), Perandoria Osmane në shekullin e 19, Revolucioni Xhonturk (H-
8A, H-8B), periudha kur Turqia shndërrohet në Republikë (H-9A, faq. 23-26), kurse 
informata dhe ilustrime hasen edhe në kuadër të njësive të tjera tematike. Në përgjithësi 
turqit më së shpeshti përmenden në kontekst të robërimit dhe islamizimit të popullatës jo 
myslimane. Shembull i rrallë nga e kaluara që shpreh dëshirë për bashkëjetesë me turqit të 
cilët nuk kanë aspirate pushtuese është fragmenti nga Manifesti i Krushevës: “...Ne nuk 
ngritëm pushkën kundër jush, ne nuk ngritëm pushkën kundër popullit të qetë, punëtor dhe të 
ndershëm turk, që ushqehet si ne nga djersa e përgjakur, ai është vëllai jonë dhe me atë kemi 
jetuar dhe përsëri duam të jetojmë.. Ejani vëllezër mysliman, pranë nesh të nisemi kundër 
dushmanëve tuaj dhe tone! Ejani nën bajrakun e “Maqedonisë autonome”! Maqedonia është 
nëna jonë e përbashkët dhe thërret për ndihmë” (H-8A, faq. 122; H-8A, faq. 106). Në historinë 
më të re, por me vëllim më të vogël, për turqit flitet si për bashkësi e cila ka ndikuar mbi 
zhvillimin shoqëroro-kulturor të Maqedonisë dhe e cila i gëzon të gjitha të drejtat nacionale. 
“Gjuha turke është prezent në arsim, në mediet elektronike dhe në shtyp, ka shoqëritë kulturore-
artistike dhe teatër” (H-9A, faq. 134). Është theksuar edhe e dhëna se është vërejtur rënie e 
dukshme e popullsisë turke për shkak të migrimit drejt Turqisë, e që nga 15,6% në vitin 
1953, sipas regjistrimit të fundit si turq të deklarohen vetëm 3,85%. 

Identiteti nacional dhe kulturor i serbëve është paraqitur nëpërmjet disa 
përmbajtjeve të cilat kanë të bëjnë me krijimin e shteteve të para serbe Duklja dhe Rashka 
(H-7B, faq. 30-31), ngritja e Serbisë (H-7A, faq. 69, 70; H-7B, faq. 69, 70), si edhe i jetës dhe 
kulturës në Serbi deri në shekullin XIV (H-7A, faq. 82; H-7B, faq. 82) (H-7B, faq. 70). Në librat 
shkollor për klasën e tetë dhe të nëntë janë vendosur tema për krijimin e shtetit serb (H-8A, 
H-8B) dhe i mbretërisë SKS (H-9A, H-9B), kurse informatat për aspekte të veçanta të 
historisë së serbëve hasen në kuadër të njësive tematike të tjera. Nga historia më e re, është 
theksuar se ata i gëzojnë të gjitha të drejtat nacionale, duke përfshirë edhe themelimin e 
partive politike mbi baza etnike, edhe pse në regjistrimin e fundit të popullatës të vitit 2002, 
janë të përfshirë vetëm me 1,78% nga numri i përgjithshëm i banorëve të Republikës së 
Maqedonisë (H-9A, faq. 134). 

Më së paku janë përfaqësuar tekste dhe ilustrime për vllahët, romët dhe boshnjakët. 
Është dhënë histori e shkurtë e vllahëve në Maqedoni në shekullin e mesëm (H-7A, faq. 96, 
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97;); (H-7B, faq. 93, 94) e në njësinë mësimore Pozita e pakicave kombëtare dhe grupeve 
etnike në Maqedoni pas Luftës së Dytë Botërore është theksuar e drejta e tyre për ty arsimuar 
dhe veprim në interes së shoqërisë në gjuhën e tyre amtare, si edhe liria e përcaktimit fetar 
(H-9A, faq. 133). Për romët është e treguar e dhëna, e mbështetur në regjistrimet zyrtare, se 
ekziston trend i rritjes së kësaj popullate, e cila sipas regjistrimit të fundit është e 
përfaqësuar me 2,66% dhe se ato i gëzojnë të gjitha të drejtat. “Gjuha rome është e pranishme 
në mësimdhënie, në mediet elektronike dhe në shtyp, ekziston edhe teatri rom,. Në Maqedoni 
është botuar edhe gramatika e pare e gjuhës rome dhe historia e pare e romëve”. Për 
boshnjakët është dhënë informata se janë përfaqësuar me 0,84% nga popullsia e tërësishme 
në Maqedoni dhe se më pare kanë qenë të njohur me etnonimin mysliman. 
 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve dhe patriotizmi 
 

 Në analizën e librave shkollor nga lënda e historisë, indikatorët për ndërveprim dhe 
patriotizëm shikohen në lidhjen e tyre, sepse informatat e identifikuara të cilët e prezantojnë 
bashkimin e anëtarëve të nacionaliteteve të ndryshëm të cilët kanë jetuar në territorin e 
Maqedonisë ka të bëjë me lidhshmërinë dhe bashkëpunimin e revolucionarëve me përkatësi 
të ndryshme etnike në luftën për liri dhe autonomi. Ashtu në librat për klasën e tetë, gjatë 
përpunimit të temave që kanë të bëjnë me Maqedoninë dhe Ballkanin, vërehen më shumë të 
dhëna të cilat tregojnë për ndërveprimin dhe patriotizmin: 

 në përmbajtjen mësimore për kryengritjen e Negushit përshkruhet jeta e vështirë e 
popullit maqedonas, vlleh dhe grek nga sulmet e banditëve të Ali Pashë Janinës (H-
8A, faq. 95) dhe theksohet se në kryengritje kanë marrë pjesë maqedonas, vlleh dhe 
grek (H-8B, faq. 81);   

 në përmbajtjen mësimore për kryengritjen e Ilindenit (H-8A, faq. 119) përmendet se 
“në kryengritje morën pjesë edhe pjesëtar të bashkësive të tjera nacionale në 
Maqedoni, veçanërisht vllahët” dhe se “patriotët shqiptar e kanë mbështetur dhe kanë 
marrë pjesë në kryengritjen e Ilindenit” (H-8B, faq. 58);  

 në përmbajtjen mësimore “Shqiptarët në kohën e revolucionit Xhonturk” përmendet 
lufta e përbashkët e maqedonasve dhe shqiptarëve për autonominë e Maqedonisë 
dhe Shqipërisë (H-8A, faq. 71);  

 në përmbajtjen mësimore “Maqedonia në kohën e revolucionit Xhonturk” është 
vendosur informata se “Xhonturqit e rebeluar hynë në Manastir dhe i liruan të 
burgosurit politik maqedonas dhe shqiptar” (H-8A, faq. 127); 

 në përmbajtjen mësimore për veprimtarinë revolucionare të TMORO-së është e 
dhënë e dhëna se ajo ka qenë “e hapur për të gjithë banorët e shtypur të Maqedonisë 
dhe në mënyrë masive qe pranuar edhe nga vllahët, si dhe në radhët e saj kishte edhe 
luftëtarë të njohur çifut dhe të tjerë” (H-8A, faq. 114);   

 në fragmentin nga Manifesti i Krushevës (H-8A, faq. 122; H-8B, faq. 106) thirret në 
bashkim popullata jo krishtere vendase (turq, shqiptar, torbesh), e në njësinë 
mësimore Republika e Krushevës tregohet se në themelimin e saj kanë marrë pjesë 
maqedonasit, vllahët dhe shqiptarët (H-8B, faq. 105); 
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 në pjesën “Mund të të interesoj” theksohet se “Revolucionari shqiptar Mihail 
Grameno një pjesë të përvojës së tij luftarake e ka fituar nga kontaktet me 
revolucionarët maqedonas nga Kosturi” (H-8B, faq. 59). 
 
Në të dy  librat shkollor për klasën e nëntë vërehen informata të cilat kanë të bëjnë 

me luftën e përbashkët të partizanëve të nacionaliteteve të ndryshme për lirimin e 
Maqedonisë gjatë Luftës së Dytë Botërore (H-9A, faq. 90; H-9B, faq. 92, 99), për vendimet 
historike të Kuvendit të Parë të ASNOM-it për “të drejtat e garantuara nacionale dhe jetës së 
lire nacionale” të popullit maqedonas dhe pakicave kombëtare (H-8A, faq.104) dhe të 
aftësimit pedagogjik të kuadrit mësimor në gjuhë maqedonase, shqipe dhe turke pas çlirimit 
(H-8A, faq. 124). 

Në funksion të paraqitjes së atdheut dhe zhvillimit të ndjenjave patriotike dhe 
ndjenjës së përkatësisë ndaj saj janë edhe disa informata që kanë të bëjnë me vendndodhjen 
e Maqedonisë dhe vendbanimeve në territorin e saj në periudha të caktuara historike (H-6, 
faq. 20, 21), si edhe më shumë ilustrime në të cilat janë paraqitur përmendoret kulturore-
historike, objektet fetare të krishtera dhe myslimane dhe lokalitetet arkeologjike dhe 
artefaktet e zbuluara në territorin e Maqedonisë (H-7A, H-7B).  
 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare) 
 
Në librat shkollor për lëndën e historisë nuk ka tekste dhe ilustrime të cilët tregojnë 

për praninë e stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze. 
 

Të hapurit ndaj botës 
 

 Të hapurit ndaj botës në librat shkollor të historisë është treguar nëpërmjet 
përshkrimit të jetës së njerëzve të periudhave të ndryshme (shekulli i vjetër, shekulli i 
mesëm, shekulli i ri dhe shekulli më i ri) dhe në vende të ndryshme, duke filluar nga 
civilizimet më të vjetra lumore të Lindjes së Vjetër, me shqyrtim të veçantë të shtetit të 
Egjiptit (H-6, faq. 24-35). Nga ajo periudhë janë prezantuar përfitimet kulturore, si krijimi i 
alfabetit piktorial, e më vonë dhe alfabetit me zë, nga i cila më vonë është krijuar alfabeti 
grek, latin dhe cirilik. Përveç kësaj janë të prezantuar ndërtimet, veprat artistike (vizatimet, 
stolitë, statujat, sende që shërbejnë për stolisje), janë përmendur edhe fillimet e shkencës 
dhe religjionit. Në vazhdim janë dhënë fotografi të shumta nga shënimet e vjetra të 
piramidave, freska, skulptura, mozaik dhe relief. Tema Ballkani në shekullin e vjetër (faq. 38-
55) është përplot me informata dhe ilustrime për Heladën, krijimin e qyteteve shtete (Sparta, 
Athina), kulturës së Helenëve (letërsia, teatri, arti, filozofia, mitologjia, religjioni), Lojërat 
Olimpike, si edhe për Ilirët, mënyrën e tyre të jetës dhe kulturën (faq. 50-55). Në kuadër të 
temës Roma e vjetër është përshkruar themelimi i shtetit romak, rregullimi shoqëror, 
pushtimi i territoreve, kultura romake (religjioni, letërsia, oratoria, skulptura, piktura) dhe 
shkenca, kurse tekstet janë plotësuar me ilustrime të shumta (H-6, faq. 74-87). Tema e fundit 
e librit shkollor për klasën e gjashtë është dedikuar ndikimit të Perandorisë Romake në 
Ballkan dhe rënies së shtetit romak (faq. 90-97)..  
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Në librat shkollor për klasën e shtatë (H-7A dhe H-7B) përpunohen temat vijuese në 
kontekst më të gjerë interkulturor dhe historik: Bota dhe Evropa në shekullin e mesëm të 
hershëm, Ballkani në shekullin e mesëm të hershëm, Bota dhe Evropa në shekullin e mesëm të 
zhvilluar dhe të vonshëm dhe Ballkani nën pushtimin osman. Tekstet janë të pasur me 
ilustrime me fotografi nga objekte të rëndësishme fetare (kisha sh. Sofja në Stamboll, 
manastiri sh. Nikolla afër Sarandës, manastiri Graçanica, kisha në manastirin e Deçanit, kisha 
sh. Marija në Studenicë, xhamia e Omerit në Jerusalim, xhamia e Et-hem begut dhe Saat kula 
në Tiranë, xhamia e madhe në Samara, xhamia në Durrës), kështjellat mesjetare (Magliq në 
Serbi, Berat, Lezhë, Krujë dhe Shkodër në Shqipëri, muret e Selanikut, Vidinit në Bullgari), 
muze dhe përmendore (Skënderbeu në Tiranë dhe Krujë). Në librat shkollor për klasën e tetë 
janë përfshi temat që kanë të bëjnë me ngjarje në botë, Evropë dhe Ballkan nga fundi i 
shekullit 18 deri te Lufta e Parë Botërore: zhvillimi industrial në Evropë, revolucioni borgjez 
në Francë, formimi i SHBA-ve, gjendjet në Rusi, raportet mes shteteve të mëdha, kultura dhe 
shkenca në botë, formimi i Perandorisë Osmane, lëvizjet çlirimtare të popujve ballkanik dhe 
krijimi i shteteve të posaçme në Ballkan. Në këto përmbajtje mësimore përmenden shumë 
patriotë, revolucionar dhe intelektual nga vendet ballkanike (H-8A, H-8B). Në vazhdimësi 
kronologjike, librat shkollor për klasën e nëntë e përfshijnë kohën gjatë Luftës së Parë 
Botërore, mes dy luftërave botërore, gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe kohën pas saj. Duke 
marrë parasysh përfshirjen e shumë vendeve të botës në të dy luftërat botërore dhe 
periudhën pas tyre, janë përshkruar ngjarje të rëndësishme të karakterit ndërkombëtar, siç 
janë nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ndryshimet shoqëroro-ekonomike dhe 
politike në shtetet (H-9A dhe H-9B). Të gjitha temat në librat shkollor janë ilustruar me 
fotografi përkatëse dhe pyetje dhe detyra për nxënësit, të cilët për shkak se janë të shumta 
nuk mund të prezantohen veçmas.   

 

KONKLUZIONE 
 

 Në mësimdhënien në lëndën e historisë nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë 
përdoren libra shkollor identik për nga përmbajtja për nxënësit të cilët arsimohen në 
katër gjuhë mësimore. Etnocentrizmi në interpretimin e ngjarjeve historike është 
kontrolluar me atë që shumica e librave shkollor janë shkruar nga grupe të 
ekspertëve me përbërje etnike të përzier, gjatë së cilës dominojnë autorë maqedonas, 
a janë të përfshirë edhe autorë shqiptar.  

 Analiza krahasuese e librave shkollor konkurrent të historisë të dedikuar për 
nxënësit nga klasa e shtatë, tetë dhe nëntë, tregoi se ato kanë kornizë identike të 
mënyrës si janë krijuar, përmbajtjet janë me nivel të vështirësisë të njëjtë dhe janë 
përdorur ilustrime dhe shembuj të njëjtë ose të ngjashëm. 

   Në librat shkollor të historisë është paraqitur identiteti nacional dhe kulturor i 
maqedonasve nëpërmjet teksteve dhe ilustrimeve për ngjarje dhe personazhe 
historike nga koha antike e deri te formimi i Republikës së Maqedonisë si shtet i 
pavarur. Veçanërisht është theksuar fryma luftarake e maqedonasve dhe rezistenca 
në vazhdimësi kundër robëruesit në periudhat e ndryshme historike, si edhe 
tendenca për rruajtjen e identitetit nacional përkundër politikës asimiluese të 
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pushtuesve. Njëkohësisht, është vënë theksi në trashëgimin e madhe kulturore, e cila 
daton që nga parahistoria, për çka janë ruajtur artefakte të shumta.  

 Një pjesë e madhe e përmbajtjeve janë dedikuar edhe identitetit nacional dhe 
kulturor të shqiptarëve, por më shumë në kontekst të zhvillimit të shtetit të tyre amë. 
Për sa i përket jetës dhe veprimtarisë së tyre në territorin e Maqedonisë së sotme, 
hapësirë më e madhe i është kushtuar historisë më të re. gjegjësisht pas LNÇ-së 
(Zhvillimi kulturor-arsimor i shqiptarëve në Maqedoni nga 1944-1991).   

 Turqve më së shumti u referohen në kuadër të shtetit Osman, si pushtues të cilët janë 
aktivizuar në islamizimin e popullatës së krishterë. Në një numër të vogël të 
përmbajtjeve nga periudha më e re historike përmendet  pjesëmarrja e tyre në 
zhvillimin shoqëroro-kulturor të Maqedonisë.  

 Bashkësitë e tjera etnike të cilat jetojnë në Maqedoni (romët, serbët, boshnjakët dhe 
vllahët) në hapësirë më të vogël janë prezantuar në temën Pozita e pakicave 
kombëtare dhe grupeve etnike në vend pas Luftës së Dytë Botërore. 

 Në kuadër të temave të posaçme që kanë të bëjnë me Maqedoninë janë vendosur më 
shumë informata të cilat e paraqesin bashkimin e anëtarëve të nacionaliteteve të 
ndryshme në lëvizjet çlirimtare në periudha të caktuara historike dhe në ndërtimin e 
jetës shoqërore në Maqedoninë e lirë. 

 Atdheu është paraqitur me më shumë ilustrime të cilat tregojnë objekte kulturoro-
historike dhe fetare dhe lokalitete arkeologjike në territorin e saj. 

 Në librat shkollor  nuk ka tekste ose ilustrime të cilët tregojnë prani të stereotipave 
dhe paragjykimeve në çfarëdo baze. 

 Të hapurit ndaj botës është treguar nga perspektiva historike, duke filluar nga krijimi 
i civilizimeve të para në shekullin e vjetër, e deri te historia më e re pas Luftës së Dytë 
Botërore. Nëpërmjet teksteve dhe përmbajtjeve janë prezantuar ngjarjet dhe 
personazhet më të rëndësishme të cilët e kanë formuar rrjedhën e historisë në 
kontekst botëror, a para së gjithash në kontekst Evropian dhe Ballkanik. 

 

 

ETIKË 
 

Me analizë është përfshirë një libër shkollor i lëndës etikë, e cila mësohet si lëndë e 
obligueshme në klasën e shtatë të arsimit fillor nëntëvjeçar. Libri shkollor është botuar në 
katër gjuhë në të cilat zhvillohet mësimi (maqedonisht, shqip, turqisht dhe serbisht), ashtu 
që është bërë analizë krahasuese e përmbajtjes në gjithsej katër libra shkollor. 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 
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Në librin shkollor nuk ka shumë përmbajtje që kanë të bëjnë me veçoritë kulturore të 
bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoni. Identiteti i maqedonasve është më i përfaqësuar 
dhe është paraqitur me informata për dy personalitete të rëndësishme nga historia e tyre: 
përshkrim i veprimit moral të revolucionarit Goce Delçev, e cila shoqërohet me ilustrim të tij 
dhe një thënie e njohur e tij – “Unë e kuptoj botën si fushë për garë kulturore mes popujve” (E-
7, faq. 11) dhe fragmente nga mësimi etik i Sh. Kliment Ohridskit, një mendim i tij dhe dy 
fotografi (E-7, faq. 15-16). Është paraqitur një porosi e shkurtë etike, fabula për lejlekun, që 
është pjesë e Përmbledhjes së Tikveshit” të cilën e zbulon dhe e sqaron Blazhe Koneski (F-7, 
faq. 18), shkurt është prezantuar festa maqedonase e faljes mes njerëzve – “Falja”/“Proçka” 
(E-7, faq. 45), e në kuadër të prezantimit të normave karakteristike të cilat janë pjesë e 
kodeksit etik të sjelljes te popuj të veçantë, është i paraqitur edhe zakoni i cili është/ka qenë 
karakteristik për maqedonasit (E-7, faq. 39). Në faq. 31 përmenden disa patriot të njohur 
maqedonas: Krali Marko, Goce Delçev, Nikolla Karev, Pitu Guli, Strasho Pinxhur dhe Mirçe 
Acev. 

Identiteti kulturor i bashkësisë etnike turke në Maqedoni është përfaqësuar 
nëpërmjet ilustrimit dhe përshkrimit të shkurtë të prejardhjes dhe veprimtarisë së Mustafa 
Kemal Ataturkut (E-7, faq. 31), kurse teksti për prejardhjen dhe misionin e Nënë Terezës (E-
7, faq. 9) e reflekton identitetin edhe të shqiptarëve edhe të maqedonasve.  

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
  

 Ndërveprimi mes të ndryshmëve haset vetëm në një numër i vogël të përmbajtjeve të 
cilat kanë të bëjnë me kontekstin më të gjerë kulturor: në tekst në të cilin së bashku 
përmenden personazhe nga e kaluara me nacionalitet dhe fe tjetër (Jezu Krishti, Profeti 
Muhamed, filozofi Sokrat dhe Nëna Terezë) (E-7, faq. 9), në ilustrimin e mjekut të njohur dhe 
filantropit evropian Albert Shvajcer i cili në duar mban foshnje nga raca e zezë (E-7, faq. 40), 
si edhe në një rekomandim dhe ilustrim me të cilën shoqërohet, e që ka të bëjë me 
shoqërimin e ndërsjellë të fëmijëve me gjini të ndryshme (E-7, faq. 57).   

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librin shkollor nuk janë të përfshirë përmbajtje të cilët tregojnë për ekzistimin e 
stereotipave dhe paragjykimeve, përveç disa shembujve të cilat do të mundnin te nxënësit të 
ndikojnë në krijimin e stereotipave sipas gjinisë. Në fjalë, fëmijët meshkuj janë paraqitur me 
më shumë shembuj për sjellje të keqe (nuk rrinë qetë, janë të fëlliqur dhe janë të dhunshëm), 
kurse te fëmijët vajza mbisundojnë shembuj pozitiv të sjelljes (të urta, të dashura dhe i 
ndihmojnë secilit). 
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Emrat personal dhe autorë 
 

Në librat shkollor hasen emra të më shumë personazheve historik nga bota e 
politikës, të drejtave njerëzore dhe të shkencës (Mahatma Gandi, Martin Luter King, Imanuel 
Kant, Mustafa Kemal Ataturk, Xhon Kenedi, Pol de Krojf, Rejçell Karson, Konfuçije, Albert 
Shvajcer, Napoleon, Xhovani Mancini, Pitagora).   

Në një shembull për sjellje morale janë dhënë emra të meshkujve dhe femrave të 
nacionalitetit maqedonas (Petre, Marija, Jovçe, Kole, Nade dhe Mira) (E-7, faq. 7). Nuk është 
përfshirë asnjë emër nga pjesëtarët e bashkësive tjera etnike.   

Për sa i përket autorëve, janë të përfshirë fragmente të shkurta nga thënie dhe filozofi 
të disa personave të rëndësishëm nga historia (Aristotel, Nëna Terezë, Konfuçije, Zhorzh 
Brak, Marko Avrelij). Nuk ka autorë të cilët u takojnë bashkësive etnike të cilët jetojnë në 
Maqedoni. 

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenja e përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
 

Atdheu është paraqitur me tre ilustrime në të cilët janë paraqitur harta të Republikës 
së Maqedonisë në të cilat janë shënuar qytetet e mëdha (E-7, faq. 30), përmendorja e Pitu 
Gulit në Krushevë (E-7, faq. 31) dhe pamja e vjetër e qendrës së Shkupit (E-7, faq. 53).  

 

Të hapurit ndaj botës 
  

Hapja ndaj botës shihet në praninë e më shumë informacioneve, mendimeve dhe 
ilustrimeve të filozofëve, shkencëtarëve dhe mendimtarëve të shquar (Aristotel, faq. 6; 
Konfuçije, faq. 12, 38; Imanuel Kant, faq. 29; Polde Krojf, faq. 34; Rejçel Karson, faq. 35-36; 
Albert Shvajcer, faq. 39, 40; Xhovani Mancini, faq. 47; Pitagora, faq. 66), të burrë shtetasve të 
njohur (Mahatma Gandi, faq. 26; Martin Luter King, faq. 29; Xhon Kenedi, faq. 32; Mark 
Aurelij, faq. 44; Napoleoni, faq. 46) dhe artistëve (Zhorzh Brak, faq. 27). Në librin shkollor 
është dhënë përshkrim i shkurtë dhe ilustrim i personazhit nga filmi dhe stripi – Popaj 
Marinari (E-7, faq. 22), dhe janë future edhe disa norma karakteristike të kodeksit etik të 
popujve dhe kulturave të veçanta (përshëndetja karakteristike te eskimezët dhe te 
japonezët, zakonet te shqiptarët, gjermanët dhe amerikanët) (E-7, faq. 38). 

 

 

KONKLUZIONE 
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 Përfaqësimi i elementeve interkulturore në librin shkollor të etikës nuk është shumë 
i shprehur. 

 Në librin shkollor është paraqitur identiteti kulturor i maqedonasve nëpërmjet një 
numri të vogël të teksteve dhe ilustrimeve që kanë të bëjnë me personazhet nga 
historia maqedonase dhe të përshkrimit të festës maqedonase, zakone dhe porosi 
etike. Identiteti kulturor i shqiptarëve dhe turqve shihet nëpërmjet prezantimit të një 
personaliteti nga historia e tyre.  

 Përfaqësimi i përmbajtjeve të cilët tregojnë ndërveprimin mes njerëzve të ndryshëm 
është i parëndësishëm dhe ka të bëj me kontekstin më të gjerë kulturor.   

 Në librin shkollor vërehen disa shembuj të cilët mund të sjellin formimin e 
stereotipave dhe paragjykimeve në bazë të gjinisë. 

 Janë të pranishëm numër i vogël i emrave personal të meshkujve dhe të femrave të 
nacionalitetit maqedonas dhe numër më i madh i personazheve historike të njohura 
nga bota e politikës, të drejtave të njeriut dhe shkencës. 

 Mungojnë autorë që janë pjesëtar të bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoni, kurse 
janë të përfshirë disa personalitete të rëndësishme nga historia, kryesisht të gjinisë 
mashkullore, me fragmente nga mendimet e tyre dhe mësimet filozofike.  

 Në librin shkollor nuk hasen përmbajtje që e paraqesin Maqedoninë si bashkësi 
multikulturore ndaj të cilët shfaqen ndjenja patriotike. 

 Të hapurit  ndaj botës, kryesisht, është prezantuar nëpërmjet informatave, 
mendimeve dhe ilustrimeve të personaliteteve të rëndësishme nga skena shkencore, 
politike dhe kulturore botërore. 
Librat shkollor të lëndës etikë në gjuhë shqipe, turke dhe serbe janë përkthim i librit 
shkollor në gjuhë maqedonase dhe me të kanë përmbajtje identike. 

 

ARSIMI QYTETAR 
 

Me analizë janë përfshirë dy libra shkollor të lëndës arsimi qytetar, e cila mësohet si 
lëndë e obligueshme në klasën e tetë dhe nëntë të arsimin fillor nëntëvjeçar. Librat shkollor 
janë të botuar në katër gjuhët në të cilët zhvillohet mësimi (maqedonisht, shqip, turqisht dhe 
serbisht), ashtu që është bërë analiza krahasuese e përmbajtjeve të gjithsej tetë librave 
shkollor. 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 

 

Në librat shkollor janë të pranishëm numër i vogël i përmbajtjeve që kanë të bëjnë me 
veçoritë kulturore të bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoni: një tekst në të cilin 
përshkruhet në cilën mënyrë janë zgjedhur mbretërit në Maqedoninë Antike (AQ-9, faq. 8,9), 
informatë me të cilën prezantohet Toshe Proeski dhe dekorimin e tij pas vdekjes me 
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mirënjohjen më të lartë të Kryqit të kuq të R. së Maqedonisë – medalja e artë e humanitetit 
(AQ-9, faq. 47) dhe një tekst i shkurtë në të cilin përshkruhen vlerat morale të Nënë Terezës 
dhe i cili është shoqëruar me fotografi të saj (AQ-8, faq. 15). Janë të përfshirë edhe fotografi 
të cilët prezantojnë logo të partive politike maqedonase, shqiptare dhe turke të cilat veprojnë 
në skenën politike të Maqedonisë (AQ-9, faq. 24), si edhe të medieve elektronike dhe të 
shkruara maqedonase dhe shqiptare (AQ-9, faq. 76). 

 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
  

Në librin shkollor për klasën e tetë identifikohen vetëm dy informata, të shoqëruar 
me nga një ilustrim, të cilët paraqesin ndërveprimin mes të ndryshmëve, por në korniza më 
të gjera globale. Njëra paraqet porosi e cila është pjesë e Deklaratës universal për të drejtat 
e njeriut (“Meshkuj dhe femra, të vjetër dhe të rinj, të zinj, të bardhë, besimtar dhe jo besimtar 
– të gjithë kemi të drejta të njëjta”) është dhënë së bashku me ilustrimin në të cilin janë 
prezantuar fëmijë, të rinj dhe të vjetër nga raca dhe religjione të ndryshme (AQ-8, faq. 23), e 
dyta ka të bëjë me tekstin në të cilin sqarohen të drejtat dhe përgjegjësitë e fëmijëve, pa 
dallim të ngjyrës së lëkurës, gjinisë, gjuhës të cilën e flasin dhe fesë së cilës i përkasin, në 
kornizën e saj janë dhënë ilustrime të fëmijëve të racave të ndryshme të cilët kërcejnë dhe 
luajnë së bashku (AQ-8, faq. 32). 

 Në librin shkollor për klasën e nëntë janë më të shumta në numër përmbajtjet të cilat 
tregojnë respektimin, shoqërimin dhe bashkëpunimin mes njerëzve të ndryshëm. Në kuadër 
të temës “Konflikt” nxënëset kanë për detyrë të mendojnë se janë të martuara në një vend të 
largët dhe të huaj, në të cilën dallohen nga të tjerat sipas fesë, gjuhës dhe mënyrës së veshjes 
dhe të mendojnë si do ta organizojnë jetën e tyre në mjedisin e ri. Detyrë të ngjashme kanë 
edhe nxënësit: duhet të mendojnë se martohen me një vajzë e cila është nga një vend tjetër, 
flet gjuhë tjetër dhe është e besimit tjetër dhe duhet të mendojnë si do ta mbronin 
bashkëshorten nga sulmet e mjedisit ku jetojnë (AQ-9, faq. 32). Gjatë përpunimit të temës së 
njëjtë është prezantuar shembulli për konflikt të mundshëm mes fëmijëve të fisit Sijuks në 
Dakodën e Jugut (SHBA) dhe mësuesit i cili është amerikan i bardhë dhe që nuk e njeh 
kulturën e sijuksve (AQ-9, faq. 35) dhe janë dhënë dy aktivitete hulumtuese me të cilat nga 
nxënësit kërkohet të shkruajnë ese për konfliktin mes njerëzve të ndryshëm (sipas 
përkatësisë fetare, sipas suksesit në shkollë, sipas moshës) dhe t’i hulumtojnë mënyrat se si 
krijohet konflikti, veçanërisht mes djemve dhe vajzave, mes nxënësve më të vegjël dhe ato 
më të mëdhenj, mes nxënësve të dobët dhe të shkëlqyeshëm, mësimdhënësve dhe nxënësve 
(AQ-9, faq. 34). 

Tema “Hulumtimi i të drejtës humanitare ndërkombëtare” gjithashtu është e mbuluar 
me më shumë përmbajtje që kanë të bëjnë me ndërveprimin e të ndryshmëve: përrallat “Vetë 
në bankë”/„Сама на клупата“ (AQ-9, faq. 45) dhe “Ai vetëm zbavitej”/„Тој само се 
забавуваше“ (AQ-9, faq. 48) në të cilën janë prezantuar raporte të ndihmës dhe miqësisë 
mes anëtarëve të racës së bardhë dhe të zezë, shembull në të cilin gruaja e një ushtari i cili 
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është zhdukur në luftë dëshiron ta gjej njeriun nga ana armiqësore i cili i ka ndihmuar 
bashkëshortit të saj me ushqim dhe veshje (AQ-9, faq. 47), si edhe ilustrim i mjekes së bardhë 
e cila e mjekon fëmijën e zi (AQ-9. faq. 51) dhe të njerëzve të kulturave dhe racave të 
ndryshme (AQ-9, faq. 48, 53). Është vendosur edhe pjesa e një gazete të përditshme 
maqedonase në të cilën përshkruhet një aksion i Kryqit të Kuq të Maqedonisë së bashku me 
shtëpinë farmaceutike Zegin dhe Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për dhurimin e 
ilaçeve dhe fashave për viktimat e cunamit në vendet e Azisë Jugore, gjithashtu janë dhënë 
edhe informata edhe për aksionin për ndihmën e viktimave të tërmetit në Azinë Juglindore 
(AQ-9, faq. 64). 

   

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 
Në librat shkollor hasen disa informata dhe ilustrime të cilat mund të kontribuojnë 

për formimin e fotografisë së gabuar për role të caktuara dhe raporte mes njerëzve të 
ndryshëm si dhe të paraqesin burime të stereotipave dhe etiketimeve. Ashtu, në përmbajtjen 
që ka të bëjë me të drejtat e femrës theksohet se “vetëm femrat e respektuara dhe nëna të 
shëndosha mund të sigurojnë familje të shëndosh, nga çka varet zhvillimi i mëtejshëm i 
shoqërisë” që paraqet porosi diskriminuese e cila mund të nxisë krijimin e paragjykimeve te 
nxënësit në lidhje me rolin prindëror të femrës (AQ-8, faq. 34 dhe 35). Në kuadër të 
përmbajtjes së njëjtë janë dhënë dy fotografi nën të cilat qëndron pyetja: “Cila nga këto dy 
femra ka fituar të drejtat e saj?”, në njërën është paraqitur femra me përparëse e cila 
njëkohësisht gatuan dhe qëndron para kompjuterit, kurse në fotografinë tjetër femra rri ulur 
me këmbë të kryqëzuara dhe revistë në dorë, derisa para saj një mashkull pastron me makinë 
thithëse. Fotografitë dhe pyetjet jo të përshtatshme krijojnë te nxënësit fotografi të 
shtrembëruar për barazinë gjinore dhe të drejtat e femrave (AQ-8, faq. 34)..   

Në një tekst (AQ-9, fa. 48) dhe në disa fotografi (AQ-9, faq. 54, 65) janë paraqitur 
anëtarët e racës së zezë të moshave të ndryshme, por çdoherë si të uritur, të sëmurë, 
këmbëzbathur dhe të shtypur nga të bardhët, që mund të paraqet bazë për ndërtimin e 
stereotipit mbi baza racore.. 

  Në njërin nga librat shkollor është dhënë fjalia “Puthja e dorës njerëzve më të moshuar 
është shprehje e respektit ndaj autoritetit” e cila është shoqëruar me ilustrim të vajzës e cila 
puth dorën një njeriu më të moshuar (AQ-9, faq. 8). Shprehja e respektit ndaj autoritetit 
nëpërmjet puthjes së dorës nuk është karakteristike për kulturën bashkëkohore të sjelljes 
mes më të rinjve dhe më të vjetërve dhe mund të sjellë deri te formimi i paragjykimeve te 
nxënësit. 

 

 

Emrat personal dhe autorë 
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Në librat shkollor të lëndës arsimi qytetar përfshirja e emrave personal të anëtarëve 
të bashkësive etnike në Maqedoni është minimale. Janë të pranishëm vetëm disa shembuj në 
të cilat janë përdorur emra të cilat janë karakteristik për maqedonasit: Maja, Gjorgji, Borjan, 
Ilija dhe z-nja Petrovska (AQ-8, faq. 33). 

Përmenden emra të më shumë personazheve të rëndësishme nga skena politike, 
shkencore dhe kulturore botërore, e disa prej tyre janë paraqitur me mendime, përkufizime 
dhe mësime të tyre. 

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenja e përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 

 
Atdheu është prezantuar me dy informata që kanë të bëjnë me referendumin me të 

cilin Maqedonia e fitoi pavarësinë e saj (AQ-9, faq. 49) dhe të statusit të saj si “vend kandidat” 
për anëtarësi në Unionin Evropian, që është shoqëruar me ilustrim të flamurit të Maqedonisë 
dhe një pjesë të vogël të Unionit Evropian (AQ-9, faq. 68, 69).   

Janë prezentë edhe tri fotografi në të cilat janë të paraqitur Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë (AQ-9, faq. 17), Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Gjyqi Themelor – 
Shkup (AQ-9, faq. 18). 

 

Të hapurit ndaj botës 
 

Të hapurit ndaj botës shihet në praninë e një numri të madh të përmbajtjeve që kanë 
të bëjnë me historinë, shkencën, politikën dhe kulturën botërore. Janë dhënë më shumë 
informata që kanë të bëjnë me aspektet e veçanta të jetës në vende të ndryshme: 
botëkuptimet tek amerikanët, në të kaluarën dhe sot, për institucionin martesë dhe krijimin 
e familjes; raportin e zezakëve në Amerikë deri në vitin 1965 (AQ-8, faq. 40); problemi me 
papunësinë në Amerikë deri në vitin 1933 (AQ-8, faq. 47); paraqitja e indianëve Sijuks nga 
Amerika Veriore (AQ-9, faq. 5-6); përditshmëria e vështirë e fëmijëve në Madagaskar (AQ-8, 
faq. 33); rregullimi i pushimit të lindjes në Gjermani, mungesa e të drejtave dhe lirive 
elementare të femrave në Afganistan dhe Pakistan (AQ-8, faq. 35, 36), si dhe janë prezent 
edhe informatat që kanë të bëjnë me dallimet kulturore mes njerëzve të botës: mos 
përdorimi i mishit të derrit te myslimanët, mos përdorimi i mishit të gjedhit në Indi, vrasja e 
njërit nga dy binekët te fiset në Australi (AQ-8, faq. 37, 38). 

Në librat shkollor janë vendosur pjesë të shkurta nga thëniet dhe mësimet e disa 
personaliteteve të rëndësishme historike (Tomas Xheferson, Zhan Zhak Ruso, Stevan 
Nemanja, Xhozef Voren, Zhan Mone (AQ-8); Xhemjs Medison, Anri Dinan, Tomas Hobs, Karl 
Marks, Adam Ferguson (AQ-9), si dhe përmenden edhe emrat e më shumë personaliteteve 
historike nga bota e politikës, të drejtave të njeriut dhe shkencës (Eleonor Ruzvelt, Pen Çung 
Çang, Rene Kasen, Roza Parks, Oliver Kromvel, Franklin Ruzvelt, Arsitotel, Homer (AQ-8); 
Mark Tven, Alton Sinkler, Teodor Drajzer, Elizabet Ekford, Grejs Lorç, Xhimi Karter, Ronald 
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Regan, Helen Darbisar, Josip Broz Tito (AQ-9). Disa prej tyre janë të paraqitur edhe me 
ilustrime (Roza Parks, AQ-8, faq. 40; Josip Broz Tito, AQ-8, faq. 45).  

Hasen edhe përmbajtje të cilat kanë të bëjnë me krijimin e Unionit Evropian (historia, 
vendet anëtare, simbolet, himni e të ngjashme) (AQ-8, faq. 56-58), kurse me përshkrim dhe 
ilustrim janë paraqitur disa nga institucionet më të rëndësishme të Unionit Evropian – 
Këshilli i Unionit Evropian, Parlamenti Evropian në Strazbur, Parlamenti Evropian në 
Bruksel dhe ndërtesa e Komisionit Evropian (AQ-8, faq. 60-61). Është dhënë edhe tabela me 
emrat e kuvendit në disa vende evropiane dhe SHBA (AQ-9, faq. 16), janë prezantuar me 
tekst dhe ilustrime disa iniciativa qytetare në botë të cilat e avancojnë demokracinë (AQ-9, 
faq. 28), kurse me përshkrim të shkurtë sqarohet krijimi i organizatës Mjekët pa kufij (AQ-9, 
faq. 65) dhe i të drejtës humanitare ndërkombëtare, iniciatori kryesor i së cilës, zvicerani 
Anri Dinan, është dhënë me ilustrim (AQ-9, faq. 41).   

Në njërin nga librat janë paraqitur disa përkufizime dhe teori për paqen nga popuj 
dhe shtete të ndryshme (AQ-9, faq. 31), është dhënë përralla “Shitësi trim” si shembull për 
rëndësinë e veprimit humanitar, veprimtari e së cilës zhvillohet në Tajlandë (AQ-9, faq. 43), 
kurse në kuadër të temës “Medie” janë dhënë informata për gazetën e pare shtetërore të 
themeluar nga Gaj Julij Cezar (AQ-9, faq. 68), shembuj për lirinë e medieve në disa vende të 
botës “AQ-9, faq. 73, 74), si edhe një shembull për ndikimin e transmetimit në medie të 
zgjedhjes së Mis botës në Nigeri, e cila ka shkaktuar konflikt mes popullatës së krishterë dhe 
asaj myslimane në të cilën kanë humbur jetën 100 persona (AQ-9, faq. 74-75). 

Me nga një ilustrim janë prezantuar kampi i përqendrimit nazist Aushvic në Poloni 
(AQ-9, faq. 55) dhe selia e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në Gjenevë (AQ-9, faq. 
62). 

 

KONKLUZIONE 
 

 Në librat shkollor të lëndës arsimi qytetar janë prezantuar elemente të 
multikulturalitetit dhe interkulturalitetit, por ato kanë të bëjnë kryesisht me 
kontekstin global.  

 Identiteti kulturor i bashkësive etnike në Maqedoni është paraqitur me një numër të 
vogël të informatave dhe ilustrimeve që kanë të bëjnë me personalitetet dhe aspektet 
rëndësishme të jetës shoqërore-politike të maqedonasve dhe shqiptarëve.  

 Janë të përfshirë më shumë përmbajtje, veçanërisht në librin shkollor për klasën e 
nëntë, të cilat tregojnë për ndërveprimin mes të ndryshmëve, por ato kanë të bëjnë 
me një kontekst më të gjerë kulturor dhe paraqesin shoqërim dhe bashkëpunim mes 
anëtarëve të racave dhe kulturave të ndryshme.    

 Në librat shkollor identifikohen disa shembuj të cilët mund të sjellin deri te formimi i 
stereotipave dhe paragjykimeve në bazë gjinore dhe racore. 

 Janë të pranishëm vetëm një numër i vogël i emrave personal mashkullor dhe femëror 
maqedonas dhe një numër më i madh i emrave të personaliteteve historike nga bota 
e politikës, të drejtave njerëzore dhe shkencës.  
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 Mungojnë autorë të cilët i përkasin bashkësive etnike të cilat jetojnë në Maqedoni, 
kurse janë të përfshirë disa personalitete të rëndësishme nga historia, kryesisht të 
gjinisë mashkullore, me pjesë të mendimeve dhe mësimeve filozofike të tyre.   

 Në librat shkollor nuk hasen përmbajtje të cilat e paraqesin Maqedoninë si bashkësi 
multikulturore ndaj së cilës krijohen ndjenja patriotike.. 

 Të hapurit ndaj botës, është paraqitur nëpërmjet një numri të madh të përmbajtjeve 
që kanë të bëjnë me skenën historike, shkencore, politike dhe kulturore botërore. 

 Librat shkollor të lëndës arsimi qytetar në gjuhë shqipe, turke dhe serbe janë 
përkthim i librit shkollor në gjuhë maqedonase dhe me të kanë përmbajtje identike. 
 
 
 
 
 

MATEMATIKË 
 

Në analizë janë të përfshirë katër libra shkollor të lëndës së matematikës nga klasa e 
gjashtë e deri në klasën e nëntë dhe një fletore punë për klasën e gjashtë, të cilat përdoren 
në klasat me mësim në gjuhë maqedonase, shqipe, turke dhe serbe të arsimit fillor 
nëntëvjeçar. Ata janë botime të përkthyera dhe të përshtatura të librave shkollor dhe 
fletores së punës të punuar nga Qendra Ndërkombëtare e Testeve nga Kembrixhi, ashtu që 
analiza, në realitet, përfshin gjithsej 16 libra shkollor dhe 4 fletore punë (Shtojca 1).   

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 

 
 Në asnjërin nga librat shkollor, as edhe në fletoren e punës të lëndës së matematikës 
nuk ka përmbajtje të cilat e prezantojnë identitetin kulturor të bashkësive etnike të cilat 
jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Kjo është kështu për shkak se autorët e librave 
shkollor dhe fletores së punës që janë analizuar janë të huaj, kurse gjatë përkthimit nuk 
është bë përshtatje në këtë kontekst.     

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 

 

Në librat shkollor dhe fletoren e punës të lëndës së matematikës ndërveprimi mes  të 
ndryshmëve mund të identifikohet vetëm në detyrat tekstuale në të cilat janë paraqitur 
persona të përkatësive të ndryshme etnike që së bashku marrin pjesë në aktivitete të 
caktuara. Në librin shkollor për klasën e gjashtë nuk vërehen shembuj që kanë të bëjnë me 
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ndërveprimin me të ndryshmëve. Në librat e tjerë shkollor janë prezent nga disa detyra në 
të cilat është paraqitur bashkëpunimi i nxënësve nga nacionalitete të ndryshme (Filipi dhe 
Ajshja së bashku punojnë në një vend të njëjtë pune (M-7, faq. 143); Andreji, Gjylteni dhe 
Abdullai duhet të ndajnë dy qese me numër të njëjtë të bonboneve (M-8, faq. 31); Amiri, 
Maja dhe Markoja kanë për detyrë ta caktojnë rregullën për diagramin e caktuar të 
pasqyrimit (M-8, faq. 80); Teodora dhe Lejla kanë përsëritur eksperiment me gogla të kuqe 
dhe të bardha disa here (M-8; faq. 194); Ana, Simona dhe Merali, si edhe Maja, Amiri dhe 
Aliu kanë ndarë një shumë të hollash në përmasë të caktuar (M-8, faq. 219); Ana dhe Selma 
duan të zbulojnë a është fen rrotulluesja (M-9, faq. 267). Në një shembull së bashku 
përmenden emra të fëmijëve me përkatësi të ndryshme etnike (Marija, Vllado dhe Musa, M-
7, faq. 163), kurse në librat shkollor hasen edhe disa shembuj për ndërveprim mes 
meshkujve dhe vajzave (Lile dhe Toni, Kate dhe Lluka, M-7, faq. 275 dhe 278; Aleksandri 
dhe Anja, Aleksandri dhe Marija, Teja dhe Todori, Jordani, Markoja dhe Elena; M-8, faq. 18, 
74, 186, 217; M-9, faq. 124, 152). Në fletoren e punës të lëndës së matematikës është 
vendosur edhe një ilustrim i cili e tregon ndërveprimin mes fëmijëve të racës, gjinisë dhe 
dukjes së jashtme të ndryshme (M/FP-6, faq. 73), si edhe disa detyra të cilat nxisin 
ndërveprim dhe bashkëpunim mes nxënësve të cilat duhet t’i zgjedhin (M/FP-6, faq. 21, 21, 
69). 

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në asnjërin nga librat shkollor e as në fletoren e punës të lëndës së matematikës nuk 
janë gjetur tekste ose ilustrime të cilët tregojnë për stereotipa ose paragjykime në çfarëdo 
baze.  

  

 

Emra personal 
 

Librat shkollor dhe fletorja e punës të lëndës së matematikës për nga përmbajtja janë 
identike në të katër gjuhët në të cilët zhvillohet mësimi, por vërehen përshtatje, në 
përputhje me gjuhën në të cilën zhvillohet mësimi, të emrave që përdoren në kuadër të 
detyrave dhe shembujve të ndryshëm. Ashtu, në librat shkollor në gjuhë maqedonase është 
dominuese përdorimi i emrave personal të cilët janë tipik për maqedonasit (M-6-73,9%; M-
7-89,45%; M-8-86,81%; M-9-87.85%), me përfaqësim më të vogël janë emrat të cilët janë 
tipik për më shumë bashkësi etnike në RM, si ajo turke, shqiptare, boshnjake dhe rome (psh. 
Samet, Lejla, Denis, Ajshe, Said, Irfan, Fatime, Selma, Amir, Abdulla, Emine, Ali) (M-6-
15,22%; M-7-6,42%; M-8-10,44%; M-9-10,5%), edhe më e vogël është përqindja e emrave 
internacional (Nina, Denis, Mia, Sara), dhe vetëm nga një ose dy shembuj janë përfshirë 
emra të cilat janë karakteristike për nacionalitete të caktuara: (Nerxhivan, Meran – emra 
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turk (M-6, M-8), Lindita, Merita – emra shqiptar (M-8), Milosh, Urosh – emra serb (M-6, M-
8), Sanela emër boshnjak, Suresh- emër indian (M-6).  

Në librat shkollor në gjuhën serbe më së shpeshti janë përdorur emra dhe mbiemra 
personal identik me ato të librave shkollor në gjuhën maqedonase, me atë që janë dhënë në 
variantin serb: Kiro në vend të Kire, Stojanoviq në vend të Stojanovska (M-6, faq. 19, 71); 
Elena është zëvendësuar me Jelena (M-7, faq. qq, M-8, faq. 193), Gjorgji në Gjorgje, Matej në 
Matija (M-7, faq. 52; M-8, faq. 204), Andrej me Andrija, xhaxha Tome në çika Toma (M-7, faq. 
149), Sashe me Sasha (M-7, faq. 236), Mihail me Mihajlo (M-7, faq. 242). Të rralla janë rastet 
të ndryshimit të emrit, për shembull në vend të Gjorgjit është i përdorur ermi Urosh (M-7, 
fa. 166). Elisaveta në vend të Elizabeta (M-9, faq. 151). 

Në librat shkollor në gjuhën turke për klasën e shtatë, tetë dhe të nëntë përdoren 
emrat e njëjtë si në librat në gjuhën maqedonase. Vetëm në librin shkollor për klasën e 
gjashtë përfaqësim më të madh kanë emrat turk (66,3%), 13,04% janë emra karakteristik 
për maqedonasit (Darko, Marko, Ana, Kate), kurse 20,65% janë emra të cilat përdoren nga 
më shumë bashkësi etnike në RM. Situata e njëjtë vërehet edhe në variantin shqip të librit 
për klasën e gjashtë: numri i emrave personal të përfshirë është identik si edhe në librat 
shkollor në gjuhët tjera në të cilat zhvillohet mësimi – 92 emra personal, por numri më i 
madh janë emra shqiptar – 77 (83,79%), 10 (10,87%) janë emra internacional dhe emra të 
cilët janë karakteristik për më shumë bashkësi etnike (Nina, Sara, Lejla e të ngjashme), katër 
(4,35%) janë emra maqedonas (Marko, Vera, Tanja, Kate), kurse një emër (1.09%) është 
emër indian (Suresh). Prani më e madhe e emrave shqiptar vërehet edhe në librin për klasën 
e nëntë (gjithsej 12, gjegjësisht 6,63%) në të cilin janë bërë përshtatje të një numri të caktuar 
të emrave: Simon është zëvendësuar me Sinan, Mustafa me Merita, Katerina me Kaltrina, 
Marija me Mejrem, Jovan me Jon, Bojan me Bujar, Angel me Agon, Kosta me Krenar, Fahreta 
me Farije. Në dy librat shkollor të tjerë janë mbajtur të njëjtat emra si në versionet e tyre në 
gjuhën maqedonase. 

Në fletoren e punës për klasën e gjashtë në gjuhë maqedonase, shqipe dhe turke janë 
përdorur numër i vogël i emrave personal të cilët janë tipik për bashkësinë etnike përkatëse, 
kurse në variantin serb janë të pranishëm të njëjtat emra si edhe në variantin maqedonas 
që vetëm janë përshtatur (Andreja në vend të Andrea, faq. 43).    

 

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 

 

Në librat shkollor dhe në fletoren e punës të lëndës së matematikës hasen numri i 
vogël i përmbajtjeve me të cilët prezantohet atdheu. Në njërin nga librat shkollor janë dhënë 
informata të shkurta për mbetjet e mozaikëve në lokalitetet arkeologjike Stobi dhe Heraklea 
(M-9, faq. 66, 214), të cilët janë shoqëruar me nga dy fotografi të mozaikëve të veçuar. Në 
një shembull janë përmendur 50 tabela regjistrimi të automobilave nga qytete të ndryshme 
në Maqedoni dhe nga nxënësit kërkohet të shënojnë nga 20 tabela regjistrimi nga rrethi i 
tyre (M-6, faq. 50), në disa detyra përmendet valuta shtetërore dhe kërkohet nga nxënësit 
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të bëjnë llogaritjet përkatëse me denarë (M-7, faq. 45; M-8, faq. 220; M-9, faq. 144-147; 
M/FP-6, faq. 65), kurse vërehen edhe më shumë detyra, veçanërisht në librin shkollor për 
klasën e shtatë, në të cilin përmenden qytete në Maqedoni (temperatura ditore në Kërçovë 
(M-7, faq. 5), temperaturat e larta dhe të ulëta mesatare në RM (M-9, faq. 121); koha 
momentale në Maqedoni, Kavadar, përkundër Singaporit dhe Nju Jorkut (m-7, faq. 240); 
itinerari i autobusëve nga Shkupi deri në Makedonska Kamenicë dhe i trenit nga Shkupi deri 
në manastir (M-7, faq. 242), trenave në relacion Gjevgjeli – Shkup, me përmendjen e 
stacioneve gjatë rrugëtimit nëpër RM (M-7, faq. 243); distanca mes qyteteve të caktuara në 
RM (M-8, faq. 131, M-9, faq. 86, 153). Megjithatë, përmbajtjet e identifikuara që kanë të 
bëjnë me Maqedoninë nuk shpijnë në mënyrë eksplicite drejt zhvillimit të ndjenjave 
patriotike.  

 

 

Të hapurit ndaj botës 
 

Në librat shkollor të lëndës së matematikës janë vendosur më shumë sqarime, detyra 
dhe ilustrime të cilat u mundësojnë nxënësve fitimin e njohurive në fusha të ndryshme dhe 
zgjerimin e horizontit të tyre intelektual dhe kulturor jashtë kornizave nacionale. Ashtu, 
gjatë përpunimit të temave të veçanta jepen detyra dhe informata në të cilat përmenden 
kontinente të ndryshme, shtete dhe qytete në botë (Nju Jork dhe Mumbaj, M-6, faq. 10; 
Beogradi, M-6, faq. 154; India dhe Anglia, M-6, faq. 15; Evropa, Afrika, Australia, Amerika 
Jugore, SHBA (M-7, faq. 109, 262, 265), fusha gjeografike (Poli i Veriut, M-6, faq. 109), lumenj 
(Nili në Afrikë, M-6, faq. 34), popuj dhe shtete të vjetra (Egjipti, M-7, faq. 128; M-8, faq. 29; 
Vavilon, M-7, faq. 237). Në librin shkollor për klasën e nëntë në kuadër të nëntitullit 
“Mozaikët romak” janë dhënë informata për prejardhjen e fjalës latine tesalacion, si edhe për 
figurat e para në mozaik të cilat i kanë përdorur Sumerët dhe Romakët, kurse në temën 
“Mozaikët e drejtë, Matematika në dizajn” janë vendosur të dhëna për mënyrën e 
konstruktimit të mozaikëve nga ndërtuesit dhe arkitektët islamik (M-9, faq. 214). Në një libër 
shkollor janë përmendur ndërtesat më të larta në botë (m-7, faq. 11), kurse në tjetër 
përmendin alfabetin anglez dhe numrat romak (M-6, faq. 112, 114). 

Pothuaj se në të gjitha librat shkollor janë të pranishme informatat që kanë të bëjnë 
me përdorimin e njësive të ndryshme matëse në shtete të ndryshme: inç, milje, galon (M-6, 
faq. 40, 135), funta, onsa, litri, galoni, inçi, hapi, jardi, milja, të cilat përdoren në SHBA dhe 
Mbretërinë e Bashkuar (M-8, faq. 129), ari i cili është në përdorim në SHBA, Pakistan, Indi, 
Australi (M-9, faq. 88). Në disa libra shkollor janë dhënë edhe shembuj dhe detyra me 
shndërrimin e njësive të ndryshme (M-9, faq. 148-153), të miljeve në kilometra për distance 
mes qyteteve të veçanta në botë (M-8, faq. 129-131; 221, 227-228), si edhe sqarimi për 
ekzistimin e sistemit të standardizuar ndërkombëtar të njësive matëse (M-7, faq. 89; M-8, 
faq. 126).  

Në librat shkollor të matematikës hasen edhe të dhëna biografike për matematikanët 
dhe shkencëtar të caktuar (Evklid dhe Eratosten, M-7, faq. 19; Robert Rekord, M-7, faq. 168; 
B. Paskal dhe P. Ferma, M-7, faq. 265; Rene Dekart, M-8, faq. 242; Muhamed ibn Musa Al 
Kvarizmi, M-9, faq. 30; ser Frensis Galton, M-9, faq. 102), e në disa janë përmendur 
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shkencëtar të caktuar dhe shpikjet e tyre (vargu i Fibonaçit, M-8, faq. 72; Fjolla e Kohut, 
trekëndëshi i Serpinit, M-9; faq. 49; formula e Heronit për llogaritjen e syprinës së 
trekëndëshit, M-9, faq. 157, kurse nxënësit nxiten për aktivitete hulumtuese për Heronin). 

Janë present edhe informata për persona dhe ngjarje nga fusha e sportit (Usein Bolt, 
rekorde të Lojërave Olimpike, M-6, faq. 50, 71, 73; gara në vrap, atletë dhe rezultatet e  
arritura të tyre M-7, faq. 6, 7; M-8, faq. 298), individ të cilët kanë vendosur rekorde 
interesante (Peter Glejzbruk në prodhimin e qepës me masë më të madhe, M-7, faq. 134; 
Kinezi Çao Lu në mbajtjen mend të shifrave të numrit pi, M-8, faq. 136; Françezi Gaston de 
Çesalup – Lubat në shpejtësinë e vozitjes në tokë, M-9, faq. 235). Në një libër shkollor 
sqarohet prejardhja e hedhjes së monedhës në ajër në kohën romake dhe zbatimi i saj gjatë 
Lojërave Olimpike (M-8, faq. 186). 

Në më shumë detyra kërkohet llogaritja me njësi valutore euro (M-6, faq. 69, 70, 105, 
126, 165, 166) dhe shkëmbim të valutave të ndryshme (euro në dollar, kuna në denar, M-7, 
faq. 152; denar në dollar, euro në denar, denar në funtë, M-9, faq. 144-147). Në një libër 
shkollor janë dhënë informata për valutat në shtete të caktuara të botës (dollar, euro, funta 
britaneze) të cilat janë shoqëruar me fotografi të listës së kursit me shkurtesa për euro, funtë 
britanike, dollar kanadez, dollar Australian, si edhe flamuj të vegjël të shteteve përkatëse (M-
9, faq. 144). 

 Një pjesë e informative në librat shkollor janë të shoqëruar me ilustrime. Disa 
tregojnë hartën e botës (M-6, faq. 15; M-8, faq. 132), të pjesëve të kontinentit me shtete të 
shënuara; (M-6, faq. 158) ose në ato përmenden më shumë shtete dhe kontinente të 
ndryshme (M-6, faq. 60). Janë të pranishme edhe ilustrime të njerëzve me gjini të ndryshme 
dhe me pamje të jashtme të ndryshme (ngjyra e flokëve, ngjyra e lëkurës, stil i veshjes e të 
ngjashme) (m-6, faq. 128, 142; M-7, faq. 120; M-8, faq. 128). Në një janë paraqitur fëmijë 
pamja e të cilëve (sy të shtrembëruar, ten më i zi i lëkurës) është jo tipik për rajonin tone, 
edhe pse në detyrë janë emëruar si Simon, Zorica dhe Markona (M-8, faq. 216).  

 Në shumicën e librave shkollor janë të vendosur ilustrimet të cilët paraqesin ndërtime 
të caktuara në botë: grafik me lartësitë dhe format e disa prej ndërtesave më të larta në botë 
në vitin 2012, të cilët janë të shoqëruar me më shumë detyra me të cilat nga nxënësit 
kërkohet t’i numërojnë dhe krahasojnë pesë ndërtesat më të larta të botës (M-6, faq. 61); 
fotografia e Taxh Mahallit si shembull i simetrisë në përditshmëri (M-7, faq. 79); fotografi në 
të cilën është treguar pjesë e murit të pallatit mbretëror Alkazar në Sevilë, Spanjë (M-9, faq. 
214), një ilustrim i piramidave (M-8, faq. 29) dhe dy fotografi të mozaikëve për të cilët nuk 
tregohet lokaliteti, as periudha nga e cila rrjedhin (m-9, faq. 66).  

 Me fotografi janë paraqitur edhe tre mendimtar: filozofi arab Abu Jusuf Jakub Ismail 
al-Kindi nga shekulli i 19, fotografia e të cilit është shoqëruar me informata për metodën e 
deshifrimit të kodeve (M-8, faq. 154), Rene Dekart (M-8, faq. 242) dhe matematikani arab 
Muhamed ibn Musa Al Kvarizmi i cili është prezantuar në fotografi të pullës postare (M-9, 
faq. 30). Me nga një ilustrim janë paraqitur disa logo të automobilave të njohur (Tojota, 
Folksvagen, M-7, faq. 83) dhe valuta dollar (M-6, faq. 128).  

Në fletoren e punës të matematikës për klasën e gjashtë hasen vetëm dy detyrë të 
shoqëruar me ilustrime të cilat tregojnë për hapjen ndaj botës: në njërën janë paraqitur 
gjashtë kulla të larta në botë (Kulla nacionale, Kanada; kulla “Ostankino”, Rusi; TV-kulla 
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KFVS, SHBA; kulla Perlë, Kinë; kulla “Milad”, Iran; kulla “Menara”, Malejzi), kurse në tjetrën 
janë përdorur eurot si njësi valutore (M-6/FP, faq. 40, 45).  

 

KONKLUZIONE 
 

 Multikulturalizmi në librat shkollor dhe në fletoren e punës së lëndës  matematikë 
është paraqitur kryesisht në kontekst global.  

 Librat shkollor dhe fletorja e punës së lëndës matematikë që janë analizuar nuk e 
shprehin identitetin kulturor të bashkësive të cilët jetojnë në Republikën e 
Maqedonisë. Duke marrë parasysh se autorët janë të huaj, përmbajtjet e përkthyera 
nuk i shprehin specifikat e kontekstit kulturor të Republikës së Maqedonisë. 

 Ndërveprimi mes të ndryshmëve shihet nëpërmjet detyrave tekstuale në shumicën 
e librave në të cilat është prezantuar bashkëpunimi i nxënësve dhe fëmijëve emrat e 
të cilëve tregojnë për përkatësinë e tyre të ndryshme etnike.  

 Nuk janë të pranishme përmbajtje me të cilat evidentohen stereotipa dhe 
paragjykime në çfarëdo baze.  

 Në librat shkollor të matematikës në gjuhë maqedonase janë përfshirë më shuma 
emra të cilat janë tipik për maqedonasit. Në librat shkollor në gjuhë serbe, më së 
shpeshti përdoren emra dhe mbiemra identik si në librat shkollor në gjuhë 
maqedonase, por të dhënë në version serb. Përshtatja e emrave dhe dominimi i 
emrave personal që janë tipik për anëtarët e bashkësive në gjuhën e të cilëve është 
shkruar libri shkollor është bërë në librin shkollor për klasën e gjashtë në gjuhën 
turke dhe në librin shkollor për klasën e gjashtë dhe të nëntë në gjuhë shqipe. Në 
librat tjerë në gjuhë turke dhe shqipe nuk është bërë përshtatja gjatë përkthimit nga 
maqedonishtja..  

 Është i vogël numri i përmbajtjeve nëpërmjet të cilave paraqitet atdheu dhe ato kanë 
më shumë karakter informativ, e nuk janë në funksion të zhvillimit të ndjenjave 
patriotike.  

 Gjatë përpunimit të temave të caktuara matematikore, librat shkollor ofrojnë shumë 
sqarime, detyra dhe ilustrime të cilat kanë të bëjnë me arritjet shkencore, sportive, 
kulturore, arkitektonike dhe civilizuese dhe u mundësojnë nxënësve zgjerimin e 
horizontit të tyre intelektual dhe kulturor jashtë kornizës nacionale. 
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INFORMATIKË 
 

Objekt i analizës ishin dy libra shkollor nga lënda e informatikës, të dedikuara për 
nxënësit e klasës së gjashtë dhe të shtatë në arsimit fillor nëntëvjeçar. Libra shkollor në gjuhë 
shqipe, turke dhe serbe paraqesin versione të përkthyera të librave shkollor të shkruar në 
gjuhë maqedonase (Shtojca 1). 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 

 
Në librat shkollor nuk ka përmbajtje të cilat janë të lidhura me identitetin kulturor të 

maqedonasve ose të bashkësive etnike të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë. 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
 
 Ndërveprimi, gjegjësisht komunikimi është segment i punës me kompjuter. Në librin 
shkollor për klasën e 6 përmendet se “miliona kompjuter nga e tërë bota, të cilët ndërmjet 
tyre janë të lidhura në mënyra të ndryshme, komunikojnë dhe shkëmbejnë informata (IN-6 
gjm, faq. 113). Në temën Funksionimi i internetit, janë përmendur më shumë internet servise, 
si për shembull: për pranimin dhe dërgimin e postës elektronike (e-mail); për komunikim të 
ndërsjellë tekstual, me zë ose video dhe për shitjen e prodhimeve të ndryshme si dhe 
kryerjen e shërbimeve të ndryshme (e-commerce) etj. (ING-6 gjm, faq. 119). Në temën Portal 
nxënësve u prezantohet portal i krijuar për nevojat e shkollave fillore dhe të mesme në R. e 
Maqedonisë, i cili mundëson shkëmbim të informative mes shkollave. Është e treguar se atë 
mund ta shfrytëzojnë mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit, portali është në gjuhën 
maqedonase dhe në gjuhën shqipe (IN-6  gjm, faq. 126). Përveç këtij informacioni i cili 
nënkupton mundësinë  të komunikimit interkulturor në sferën e arsimit, në librat shkollor 
nuk janë vërejtur shembuj të ndërveprimit mes etnikumeve të ndryshme të cilët jetojnë në 
R. e Maqedonisë.  
 Në librin shkollor për klasën e 7, në pjesën për etikën gjatë përdorimit të veb-ditarëve 
(blogjeve), theksohet se fjalori duhet të kultivohet, komunikimi duhet të jetë miqësor dhe të 
tregohet respekt ndaj qëndrimeve dhe mendimeve të huaja edhe atëherë kur ato janë të 
kundërta me ato personale. Në detyrat në kuadër të kësaj teme, nxënësit nxiten t’i vizitojnë 
blogjet e bashkënxënësve dhe të japin komente (IN-7, faq. 3, 9). Në të njëjtin libër shkollor, 
në temën për përpunimin e projekteve, janë dhënë udhëzime të ngjashme për bashkëpunim 
mes nxënësve, për shprehjen e personales, pranimin dhe komentimit të mendimit të huaj 
(IN-7, faq. 124, 125). Mirëpo edhe këtu rekomandimet për etikën në komunikim janë 
universale, gjegjësisht në mënyrë eksplicite nuk kanë të bëjnë me pjesëtarët e bashkësive të 
ndryshme në R. e Maqedonisë. 
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Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librat shkollor nuk janë të pranishëm stereotipa dhe paragjykime në bazë etnike 
ose fetare.   

 

Emra personal 
  

Në librat shkollor INF-6 gjm, në njësinë mësimore Numërimi, janë dhënë lista e 
emrave nga të cilat të gjithë janë karakteristik për personat me besim të krishterë (Maja, 
Goran, Margarita, Pavel, Borjan, Ognen, Jasminka etj.), derisa në detyrën e cila është dedikuar 
për punë të pavarur të nxënësve është dhënë lista e nxënësve të klasës ku përveç emrave 
dhe mbiemrave maqedonas ka edhe emra dhe mbiemra të nxënësve pjesëtar të bashkësive 
të tjera etnike që jetojnë në R. e Maqedonisë (Deni Todorovski, Bekim Demirovski, Vesna 
Trajanoska, Mamer Ademi...) (faq. 188). Të njëjtat emra janë të pranishëm edhe në librin të 
përkthyer në gjuhë serbe (IN-6 gjs). 

Edhe në librat shkollor IN-7 gjm dhe IN-7 gjs, kryesisht gjatë punës me tabela, 
përmenden vetëm emra të krishterë. Ashtu, në tekstin Ditëlindja e Janës, të cilat nxënësit 
duhet t’i fusin në dokument të ri, hasen emrat Sanja dhe Marko (faq. 12), kurse në detyrën e 
5-të në kuadër të temës Futja e të dhënave në tabelë, të gjithë emrat janë të krishterë (Ana, 
Milan, Jana, Jovan, Marija, FIlip) (faq. 88). Emrat e njëjtë dhe të ngjashëm janë përdorur edhe 
në shembujt në faq. 89, 102, 103 dhe 104. Në tabelën në faq. 111 të gjithë emrat dhe 
mbiemrat  të nxënësve që janë përmendur janë maqedonas, përveç emrit të fundit i cili është 
karakteristik për bashkësinë serbe (Marko Andonov, Marija Antevska. Filip Velkov, Martin 
Dimitrievski, Simona Delçeva, Simona Jankovska, Elena Joveva, Darko Simov, Jovan 
Todorovski, Filip Todoroviq). 

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
 

  Nuk janë të pranishëm përmbajtje në të cilën është paraqitur Republika e Maqedonisë 

si atdhe ndaj së cilës shprehet dashuri dhe kujdesi. 

 

Të hapurit ndaj botës 
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Përmbajtjet që janë të lidhur me këtë indikator në librin shkollor për klasën e 6-të, në 
masë të madhe janë vendosur në temën Historia e kompjuterëve ku në mënyrë kronologjike 
janë treguar mjetet ndihmëse dhe pajisjet për llogaritje të cilët i kanë shpikur krijues nga 
vende të ndryshme në botë. Ashtu përmendet llogaritësja e pare e dorës Abakus, i cili është 
krijuar nga kinezët që 3000 vite p.e.r., përdoret edhe sot, si edhe pajisje e parë mekanike për 
mbledhjen e numrave të mëdhenj, Paskalina, e krijuar nga filozofi dhe shkencëtari Blejz 
Paskal (IN-6, faq. 9). Në kuadër të kësaj teme është paraqitur edhe shpikësi amerikan Helman 
Holerit i cili e ka shpikur pajisjen e parë elektromekanike për krijimin e tabelave të 
regjistrimit të popullsisë, si edhe shkencëtarët amerikan Stiv Xhobs dhe Stiv Voznijak të cilët 
e krijuan modelin e pare të suksesshëm për kompjuter personal Apple 1 (INF-6, faq. 10 dhe 
12). Tekstet janë të shoqëruar me fotografi të pajisjeve dhe shpikësve të tyre, e në fund të 
temës janë vendosur pyetje për nxënësit nga fusha e historisë së kompjuterëve. Janë 
përmendur firma të njohur për prodhimin e kompjuterëve personal IBM, Dell dhe HP. Në faq. 
54 përmendet se kreatori i sistemit operativ LINUX është finlandezi Linus Torvalds. Në librin 
shkollor për klasën e shtatë ka vetëm një detyrë projektuese të lidhur me historinë e 
teknologjisë informatike. Me atë nga nxënësit kërkohet të hulumtojnë kush është Ada Bajron 
dhe pse ajo është e rëndësishme për programimin (IN-7, faq. 19). 

Në përgjithësi, të hapurit ndaj botës është e pranishme në të gjitha temat sepse 
teknologjia informatike është përfitim universal për botën e zhvilluar, por nga ana tjetër 
kompjuterët paraqesin dritare ndaj botës, gjegjësisht mënyrë më e lehtë, më e lire dhe më 
efikase për arritjen deri tek informata dhe mundëso komunikim në largësi. 

 

KONKLUZIONE 
 

 Marrë në përgjithësi, në librat shkollor të lëndës informatikë nuk ka shumë 
përmbajtje që kanë të bëjnë me indikatorët interkulturor nëpërmjet të cilave bëhet 
analiza. 

 Nuk hasen përmbajtje që kanë të bëjnë me identitetin kulturor të maqedonasve ose 
të bashkësive të tjera të cilat jetojnë në R. e Maqedonisë. 

 Nuk janë të pranishëm stereotipa dhe paragjykime në bazë etnike, fetare ose në 
çfarëdo baze tjetër.   

 Ndërveprimi, gjegjësisht komunikimi është pjesë përbërëse e teknologjisë 
informatike, por në librat shkollor nuk janë vërejtur shembuj eksplicit për 
ndërveprim mes etnikumeve të ndryshme të cilat jetojnë në R. e Maqedonisë. 

 Në librat shkollor të informatikës në gjuhë maqedonase janë të rrallë shembujt të 
përdorimit të emrave personal karakteristik për anëtarët e etnikumeve tjera të cilat 
jetojnë në R. e Maqedonisë.  

 Nuk janë përfshirë përmbajtje që e prezantojnë Republikën e Maqedonisë si atdhe të 
të gjithë etnikumeve dhe ndaj së cilës kultivohet ndjenja patriotike dhe kujdesi. 

 Të hapurit ndaj botës është e pranishme në shumë tema sepse teknologjia 

informatike është përfitim universal për botën e zhvilluar dhe paraqet mënyrë më 

efikase për arritjen deri tek informatat dhe për komunikim. Nga ana tjetër, zhvillimi 

i teknikës dhe teknologjisë informatike është vepër e një numri të madh të 
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ekspertëve dhe shpikësve nga bota, kurse disa prej tyre janë përmendur në librat 

shkollor. 

 

SHKENCA NATYRORE 
 

Me analizë janë përfshirë një libër shkollor dhe një fletore pune të lëndës shkenca 
natyrore në gjuhë maqedonase, shqipe, turke dhe serbe i cili përdoret në klasën e gjashtë të 
arsimit fillor nëntëvjeçar. Ato paraqesin botime të përkthyera dhe të adaptuara të librit 
shkollor dhe të fletores së punës të punuar nga Qendra Ndërkombëtare e Provimeve nga 
Kembrixhi, ashtu që analiza, në realitet, përfshin gjithsej 4 libra shkollor dhe 4 fletore pune 
(Shtojca 1). 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 

 
Nëpër tërësitë tematike të cilët përpunohen nuk vërehen përmbajtje të cilat do të 

ndikonin mbi zhvillimin e identitetit kulturor. Vetëm gjatë përpunimit të njësisë tematike 
“Tretje dhe përzierje” është dhënë ilustrimi i ushqimeve tradicionale në Maqedoni: ajvar, 
fasule (SHN/FP-6, faq. 11). 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
  

Ndërveprimi mes të ndryshmëve është paraqitur nëpërmjet gjashtë ilustrimeve në 
librin shkollor dhe në fletoren e punës të cilët paraqesin: nxënëse me pamje të jashtme të 
ndryshme (flokë, racë) (SHN-6, faq. 13, 89), fëmijë me gjini dhe ngjyrë të ndryshme të lëkurës 
të cilët bëjnë gara në vrap (SHN-6, faq. 40), mjek të gjinive të ndryshme dhe pacient të 
përkatësisë tjetër racore (SHN-6, faq. 42), fëmijë të cilët ushtrojnë së bashku, me moshë dhe 
racë të ndryshme (SHN-6, faq. 46), astronaut të gjinive të ndryshme (SHN-6, faq. 134), të rinj 
të gjinisë dhe racës së ndryshme (SHN/FP-6, faq. 27). 
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Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 
 

Nuk janë hasur burime të stereotipave dhe paragjykimeve në librat shkollor, përveç 
dy ilustrimeve në librin shkollor të cilat do të mund të interpretoheshin si stereotip se vajzat 
e përgatisin ushqimin (SHN-6, faq. 8) dhe se mbajnë flokë të gjata (SHN-6, faq. 89).  

 

Emra personal 
  

Në librin shkollor dhe në fletoren e punës për klasën e gjashtë nuk janë të pranishëm 
emra personal. Janë përmendur vetëm disa shkencëtarë dhe shpikës nga vise të ndryshme 
të botës. (Andre Mari Amper, SHN-6, faq. 63; Galileo dhe Njutni, SHN-6, faq. 130, SHN/FP-6, 
faq. 33). 

  

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
 

Në librin shkollor vetëm gjatë përpunimit të njësisë tematike “Parqet nacionale” 
(SHN-6, faq. 90-91) janë vendosur informata për florën dhe faunën, natyrën dhe 
biodiversitetin në Maqedoni (molika në Pelister, rrëqebulli maqedonas në Mavrovë dhe në 
rrjedhën e lumir Mavrovë, trofta e kaftë në lumin Radika) dhe mundëson njohje me parqet 
nacionale në Maqedoni (Mavrova, Pelisteri, Galiçica) dhe me rregullat ligjore me të cilat 
përcaktohet sjellja e vizitorëve. 

Edhe në fletoren e punës gjatë përpunimit të temës së njëjtë (SHN/FP-6, faq. 23-24) 
janë dhënë disa pyetje që kasnë të bëjnë me parqet nacionale dhe florën e faunën në to (“Cili 
ishte qëllimi që në R. e Maqedonisë si parqe nacionale u shpallën PElisteri, Galiçica dhe 
MAvrova?; “Cila pishë e rrallë rritet në parkun nacional Pelister?”; Në cilën periudhë të vitit 
është i lejuar peshkimi në lumin Radika?”; “Në parkun nacional Mavrovë rreptësisht është i 
nadaluar gjuaetia e një kafshe të egër. Cila është ajo kafshë?”). Pyetja e fundit është shoqëruar 
me fotografi të rrëqebullit maqedonas.  

 

Të hapurit ndaj botës 

 
Në librin shkollor dhe në fletoren e punës të lëndës shkenca natyrore janë dhënë më 

shumë informata dhe ilustrime të cilat e tregojnë hapjen ndaj botës. Më të pranishme janë 
përmbajtjet në kuadër të temës “Zinxhiri i ushqimit” (SHN-6, faq. 104, 105, 107, 113, 118, 
119, 120), ku janë paraqitur lloje të ndryshme të kafshëve tipike për kontinentet tjera 
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(gepardi jeton në Afrikë, gazelja në Afrikë dhe në Azi). Edhe në temën “Kujdesi për mjedisin 
jetësor” (SHN-6, faq. 78, 79) mundësohet njohja me kafshët e zhdukura dhe mbrojtjen e tyre, 
si dhe njohja me organizatat të cilat punojnë në mbrojtjen e mjedisit jetësor. Informatat 
shoqërohen me fotografi të pandës dhe të tigrit të Bengalit (SHN-6, faq. 80). 

Në librin shkollor janë të vendosur edhe dy informata në rubrikën “Fakti i 
pabesueshëm” për numrin më të madh të vdekjeve në Finlandë (faq. 15) edhe për kabllon më 
të gjatë mbi tokë në Kinë (faq. 64), është prezantuar edhe kërcyesi ekstrem Feliks 
Baumgartner dhe veprimi i tij në vitin 2012 (SHN-6, faq. 151). 

Gjatë përpunimit të temës “Masa dhe pasha” janë vendosur ilustrime të Galilejit (faq. 
130) dhe Njutonit (faq. 131), kurse emrat e tyre përmenden edhe në ushtrimet në temën e 
njëjtë të dhënë në fletoren e punës (SHN/FP-6, faq. 33). Një ilustrim tregon familje të racës 
tjetër, me prejardhje nga Azia (SHN-6, faq. 36), kurse tjetra paraqet bateri nga prodhues të 
ndryshëm (SHN/FP-6, faq. 7).  

  

 

KONKLUZIONE 
 

 Multikulturaliteti në librat shkollor dhe në fletoret e punës së lëndës shkencat 
natyrore më shumë është i dhënë në kontekst global, e shumë pak, në kontekst 
nacional. 

 Në librin shkollor dhe në fletoren e punës së lëndës shkencat natyrore nuk është 
prezantuar identiteti kulturor të asnjërës bashkësi etnike që jeton në Republikën e 
Maqedonisë.  

 Ndërveprimi mes të ndryshmëve shihet nëpërmjet një numri të vogël të ilustrimeve 
të cilat tregojnë bashkëpunimin dhe shoqërimin e fëmijëve, nxënësit dhe të rriturit 
nga vende të tjera dhe nga raca të ndryshme.  

 Nuk janë prezent përmbajtje me të cilat evidentohen stereotipa dhe paragjykime në 
çfarëdo bazë. 

 Nuk janë prezent emra personal, kurse janë përmendur disa shkencëtar dhe shpikës 
nga vende të ndryshme.   

 Janë të përfshirë përmbajtje që kanë të bëjnë me florën dhe faunën në Republikën e 
Maqedonisë, por mungon prezantimi i saj si bashkësi multikulturore. 

 Të hapurit ndaj botës është paraqitur nëpërmjet më shumë informatave dhe 
ilustrimeve të cilat kanë të bëjnë, kryesisht, me llojet e kafshëve dhe mbrojtjen e tyre 
si dhe i shkencëtarëve të njohur nga vende të ndryshme të botës. 
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BIOLOGJI 
 

Në analizë janë përfshirë 3 libra shkollor të lëndës së biologjisë në gjuhë maqedonase, 
të cilat përdoren në klasën e shtatë, tetë dhe nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar. Ato paraqesin 
përkthime nga gjuha angleze të librave shkollor të cilët e mbulojnë programin mësimor të 
lëndës së biologjisë të marrë nga Qendra Ndërkombëtare për Programe Mësimore Kembrixh 
dhe janë të përshtatur nga Biroja për Zhvillimin e Arsimit të R. së Maqedonisë. Librat shkollor 
të lëndës biologji të cilët përdoren në mësimin në gjuhë shqipe, turke dhe serbe, gjithashtu 
janë të përkthyer dhe përshtatur nga librat shkollor origjinal (Shtojca 1). 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 

 
Në librat shkollor të lëndës biologji nuk ka përmbajtje të cilat do të ndikonin mbi 

zhvillimin e identitetit kulturor të bashkësive të cilat jetojnë në R. e Maqedonisë. Një nga 
shkaqet për këtë është fakti se autorët e librave shkollor të analizuar janë të huaj, kurse gjatë 
përkthimit nuk është bërë përshtatje në këtë kontekst. Shkaku tjetër është vetë natyra e 
lëndës biologji, e cila nuk është e përshtatshme për përmbajtje të cilët kanë ngjyrim kulturor.  

Mund të veçohet vetëm një shembull i cili është në relacion me identitetin kulturor të disa 
nga bashkësitë etnike. Në librin shkollor për klasën e shtatë është treguar fotografia e gotës 
tradicionale të çajit e cila më së shpeshti mund të haste te bashkësia turke në Republikën e 
Maqedonisë dhe është pjesë e traditës së pirjes së çajit (B-7, faq. 52). 
 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim)  
 

Në librin shkollor për klasën e shtatë janë paraqitur dy fotografi të cilët tregojnë për 
shoqërim dhe bashkëpunim mes njerëzve të ndryshëm, edhe pse nuk kanë të bëjnë me 
bashkësitë etnike të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Në fotografinë e pare janë 
paraqitur fëmijë të gjinive dhe racave të ndryshme (me ngjyrë të ndryshme të lëkurës dhe të 
flokëve) si së bashku hulumtojnë organizma nga lumi (B-7, faq. 79), në fotografinë e dytë 
janë treguar fëmijë të gjinive të ndryshme si së bashku hulumtojnë diçka në kopsht (B-7, faq. 
97).   

Në librin shkollor për klasën e nëntë janë paraqitur vizatime të vajzës dhe djalit, të 
cilët i prezantohen njëri tjetrit, vajza në gjuhë shqipe, kurse djali në gjuhë maqedonase 
(Tung! Unë jam Drita, që në maqedonisht është Здраво! Јас сум Дрита; gjegjësisht Здраво! 
Јас сум Стефан). Në tekst më poshtë shkruan se Drita dhe Stefani kanë gjene për tejza të 
zërit dhe prandaj mund të flasin, por për shkak se janë rritur në rrethim të ndryshëm (mjedis 
jetësor) flasin gjuhë të ndryshme. Theksohet se familja e Dritës flet shqip, derisa familja e 
Stefanit maqedonisht. Ky shembull është dhënë në versionin në gjuhë maqedonase dhe gjuhë 
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shqipe. Në versionin turk të librit shkollor prezantimi i vajzës është dhënë në gjuhë turke, 
kurse emir shqiptar i vajzës Drita është zëvendësuar me emër turk Elif, kurse replika e 
Stefanit është lënë e njëjtë. Në tekst theksohet se familja e Elifit flet turqisht, derisa familja e 
Stefanit maqedonisht. Në versionin serb të librit shkollor, ermi i vajzës është zëvendësuar me 
emrin Slavica dhe fjalët e saj janë të shkruar në gjuhë maqedonase, derisa emir i djalit është 
lënë i njëjtë (Stefan), por pjesa e tij e dialogut është shkruar në gjuhë serbe (B-9, faq. 83). 

Në librin shkollor për klasën e tetë nuk ka përmbajtje që kanë të bëjnë me ndërveprimin mes 
të ndryshmëve. 

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librat shkollor nuk janë hasur stereotipa dhe paragjykime. 

 

Emra personal 
  

Emrat personal të cilat hasen në tekstet e librave shkollor të lëndës biologji në 
mësimin në gjuhë maqedonase, kryesisht, janë karakteristik për maqedonasit, por të njëjtat 
mund të hasen te më shumë bashkësi, e disa nga ata janë edhe emra internacional. Në librat 
shkollor për klasën e tetë dhe të nëntë përmenden edhe nga dy emra karakteristik për 
bashkësinë  shqiptare. Në librat shkollor për mësim në gjuhë turke dhe serbe janë përdorur 
të njëjtat emra si edhe në librat shkollor për mësimin në gjuhë maqedonase për klasën 
përkatëse, përveç në librin shkollor për klasën e nëntë, ku në versionin serb emri Drita është 
zëvendësuar me Sllavica (B-9, faq. 83), kurse në versionin turk emrat Emil dhe Drita janë 
zëvendësuar me emrat turk Emin dhe Elif (B-9, faq. 59 dhe faq. 83). Në librat shkollor të 
biologjisë në gjuhë shqipe, emrat maqedonas janë zëvendësuar me emra shqip, përveç në 
librin e biologjisë për klasën e nëntë ku vajza Drita dhe djali Stefan, prezantohen ndërmjet 
tyre në  gjuhën e tyre amtare.  

Mund të përfundohet se një aspekt i përshtatjes së këtyre librave shkollor në gjuhë të 
ndryshme në cilat zhvillohet mësimi  si edhe ndryshimi i emrave personal me qëllim që të 
dominojnë ato karakteristika për bashkësinë që e flet atë gjuhë. por se deri diku merret 
parasysh edhe karakteri multikulturor të R. së Maqedonisë, ashtu që janë përfshirë edhe një 
numër më i vogël i emrave të bashkësive të ndryshme. 

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
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 Në librat shkollor të lëndës biologji përmbajtjet që janë të lidhur me këtë indikator 
më se shpeshti kanë të bëjnë me bimët dhe kafshët specifike për viset tona, si edhe në 
zhvillimin e përgjegjësisë dhe kujdesit për botën e gjallë, veçanërisht për llojet e rrezikuara. 
Temat nga fusha e ekologjisë dhe ndikimit të njeriut mbi mjedisin jetësor veçanërisht janë 
prezent në librin shkollor për klasën e nëntë. Në të është theksuar se edhe vendi jonë 
ballafaqohet me problem ekologjike si pjesa tjetër e botës dhe se ndotja e ajrit, ujit, dheut 
dhe zhdukjes së pyjeve janë problem global, por edhe problem lokal (B-9, faq. 74). Në këtë 
kontekst janë dhënë informata për gjendjen e liqenit të Dojranit, se në të gjitha qytetet tona 
lumenjtë janë të ndotur dhe se është konstatuar se nuk i kushtohet kujdes i mjaftueshëm 
resurseve tona natyrore. Nga nxënësit kërkohet të hulumtojnë cilët janë pjesët ekologjike më 
të rrezikuara në territorin e Republikës së Maqedonisë, cilat janë shkaktarët për atë dhe çka 
mund të ndërmerret që të zvogëlohet ndotja (B-9, faq. 74).   

Me qëllim që t’i mësojnë pasuritë natyrore të atdheut, nxënësve u janë ofruar më 
shumë informata për liqenin e Ohrit: se është njëri nga tre liqenet më të vjetra në botë, se 
është shpallur për trashëgimi natyrore dhe se është nën mbrojtjen e organizatës botërore 
UNESKO. Është treguar se rreth 70% e botës së gjallë në liqe dhe llojet endemike nga të cilat 
më i njohur është trofta e Ohrit. Teksti është i shoqëruar me fotografi të liqenit të Ohrit dhe 
të zambakut të verdhë i cili jeton në të (B-9, faq. 65). Nxënësit nxiten të mendojnë pse liqeni 
i Ohrit është shpallur për pasuri natyrore botërore. Më tej, janë përmendur parqet nacionale 
Pelisteri, Mavrova dhe Galiçica dhe janë paraqitur kafshët e egra të cilat jetojnë në to, si edhe 
lloji endemik i drurit gjethembajtës  molikës, që rritet në Pelister. 

Pjesë e përmbajtjeve kanë të bëjnë me llojet e rrezikuara të cilat jetojnë në territorin 
e R. së Maqedonisë, siç janë: ariu  kafe, rrëqebulli, huta kokëbardhë, trofta e Ohrit (B-9, faq. 
77-79). Si shtojcë janë dhënë fotografi në të cilët janë paraqitur ariu kafe, rrëqebulli dhe huta. 

Përveç teksteve informative, nxënësit nxiten të njihen me botën bimore dhe shtazore 
në R. e Maqedonisë nëpërmjet aktiviteteve hulumtuese. Në njësinë tematike Përshtatja nga 
nxënësit kërkohet të zgjedhin bimë ose kafshë e cila jeton në vendin tonë, të mësojnë më 
shumë për karakteristikat dhe vendbanimin e të njëjtës, pastaj të bëjnë prezantim të shkurtë 
dhe një vizatim të madh të saj (B-7, faq. 75). Aktivitet tjetër i cili kërkohet nga nxënësit është 
të bëjnë hulumtim dhe të gjejnë informata për konstruktimin e rrjetit të ushqimit për një 
mjedis në R. e Maqedonisë, si edhe të ndonjë aktiviteti njerëzor që në vendin tone ka pasur 
ndikim mbi ndonjë zinxhir ushqimi (B-7, faq. 79 dhe 81). Në librin për klasën e nëntë 
nxënësve u është dhënë detyrë grupore të gjejnë informata nga interneti për secilin park 
nacional në Maqedoni, të bëjnë hartë të parkut dhe të përmendin cilat lloje jetojnë në atë 
hapësirë, si dhe të bëjnë pllakat për llojet e rrezikuara që jetojnë aty (B-9, faq. 78). 

Më tej, nga nxënësit kërkohet të numërojnë pesë lloje të rrezikuara që jetojnë në R. e 
Maqedonisë dhe të tregojnë çfarë masa ndërmerren për rruajtjen e tyre (B-9, faq. 81). Në 
njërën nga detyrat është dhënë paraqitja grafike e rritjes së popullsisë në qytetin e Shkupit 
në periudhën mes viteve 1856 dhe 2006 dhe nga nxënësit kërkohet të parashikojnë me cilat 
probleme mund të ballafaqohet Shkupi nëse popullsia e tij vazhdon të rritet dhe të 
propozojnë masa që të tejkalohen problemet në mjedisin jetësor të shkaktuar nga 
mbipopullimi (B-9, faq. 80). 
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Të hapurit ndaj botës 
 

Të hapurit ndaj botës në librat shkollor të lëndës biologji në masë të madhe është 
paraqitur nëpërmjet teksteve dhe ilustrimeve të shkencëtarëve dhe biologëve nga vende të 
ndryshme të botës të cilët kanë kontribuar për zhvillimin e biologjisë si shkencë: biologu 
francez Luj Paster, i cili ka punuar në procesin e pasterizimit dhe e ka zbuluar ndikimin e 
mikroorganizmave në shkaktimin e sëmundjeve (B-7, faq 30, 37 dhe 39); shkencëtari 
Johanes Baptista van Helmont (B-7, faq. 50); biologu skocez Robert Braun dhe zbulimit të tij 
të shkakut për lëvizjen e kokrrave të polenit (B-7, faq.57); mjeku arab Ibn al Hafiz i cili i pari 
e ka kuptuar dhe e ka shpjeguar qarkullimin e gjakut në imtësi (B-8, faq. 56); Viljam Harvi i 
cili ka zbuluar se valvulet në vena e pengojnë gjakun të rrjedh mbrapsht dhe fotografia e tij 
është paraqitur në librin shkollor (b-8, faq. 56); Fabricius ab Akvapendente (B-8, faq. 56); 
shkencëtari suedez Karl Line, i merituar për emërtimin e dyfishtë, gjegjësisht dhënia e 
emërtimit latin të llojeve, si dhe klasifikimin e tyre (B-8, faq. 61 dhe 76); shkencëtari gjerman 
Alfred Vegener dhe teorisë së tij të lëvizjes kontinentale (B-8, faq. 86); biologu Gregor Mendel 
(B-9, faq. 85); shkencëtar Çarls Lajl (B-9, faq. 91) dhe shkencëtari anglez Çarls Darvini, i 
njohur teorinë e tij të përzgjedhjes natyror (B-9, faq. 90 dhe 91). 

Kjo kategori është e paraqitur dhe nëpërmjet disa ilustrimeve në të cilat janë 
paraqitur anëtarë të racave dhe popujve të ndryshëm (bushman, eskimez dhe njerëz nga 
vargjet malore), si edhe të mjediseve jetësore të tyre, mënyra e tyre e jetës, mënyra e 
ushqimit, klima etj. (B-7, faq. 67). Në librin shkollor për klasën e nëntë janë vizatuar nxënës 
nga gjini të ndryshme, me ngjyrë të ndryshme të lëkurës, të flokëve dhe pamjes së jashtme 
(ten më i errët, sy të pjerrët e të ngjashme). Një nga nxënësit është i dhënë si ha me shkopinj 
të cilët përdoren si takëm për ushqim në më shumë vende të Azisë Lindore veçanërisht në 
Kinë (B-8, faq. 35). Në librin shkollor të njëjtë është dhënë fotografia në të cilin janë paraqitur 
njerëz të gjinive të ndryshme, me ngjyrë të ndryshme të lëkurës, flokëve dhe pamjes së 
jashtme (B-8, faq. 66).  

Të gjithë librat shkollor janë përplot me përmbajtje në të cilat janë paraqitur numër i madh 
i kafshëve dhe bimëve të cilët nuk janë tipik për viset tona.  

 

KONKLUZIONE 
 

 Në librat e biologjisë nuk janë të pranishme përmbajtje dhe ilustrime të cilat e 
pasqyrojnë identitetin kulturor të maqedonasve dhe të pjesëtarëve të bashkësive të 
tjera etnike që jetojnë në R. e Maqedonisë, kurse ndërveprimi ndërmjet tyre  është 
treguar vetëm me një shembull.  

 Librat shkollor nuk përmbajnë stereotipa dhe paragjykime në çfarëdo baze. 
 Emrat personal të cilat përdoren në librat shkollor nuk janë marrë nga librat shkollor 

origjinal në gjuhë angleze, por janë përshtatur kontekstit maqedonas, gjatë kësaj 
dominojnë emra karakteristik për bashkësitë në gjuhën e të cilit është shkruar libri 
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shkollor. Vetëm një pjesë e vogël e emrave personal u takojnë bashkësive të tjera që 
jetojnë në R. e Maqedonisë. 

 Atdheu është prezantuar nëpërmjet theksimit të pasurive natyrore, florës dhe faunës 
tipike për këto vise, veçanërisht të llojeve endemike. Nëpërmjet temave të fushës së 
ekologjisë dhe ndikimit të njeriut mbi mjedisin jetësor ndërtohet vetëdija për rolin e 
njeriut në rruajtjen e natyrës dhe te nxënësit të ndikojë mbi zhvillimin e përgjegjësisë 
dhe kujdesit për botën e gjallë, veçanërisht për llojet e rrezikuara, edhe në plan global 
edhe në atë lokal.   

 Të hapurit ndaj botës në librin shkollor të lëndës së biologjisë është prezantuar 
nëpërmjet teksteve dhe ilustrimeve të shkencëtarëve nga vende të ndryshme të botës 
të cilët kanë kontribuar për zhvillimin e biologjisë si shkencë, si edhe nëpërmjet 
prezantimit të bimëve, kafshëve dhe pjesëtarëve të racave dhe popujve të cilët jetojnë 
në pjesë të ndryshme të botës.  

 

FIZIKË 
 

Në analizë janë përfshirë dy libra shkollor të lëndës fizikë në gjuhë maqedonase, të 
cilat përdoren në klasën e tetë dhe nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar. Ata paraqesin 
përkthime nga gjuha angleze të librave shkollor të cilët e mbulojnë programin mësimor të 
lëndës së fizikës të marrë nga Qendra Ndërkombëtare për Programe Mësimore Kembrixh 
dhe është përshtatur nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit të R. së Maqedonisë. Librat shkollor 
të lëndës së fizikës të cilët përdoren në mësimin në gjuhë shqipe, turke dhe serbe, gjithashtu 
janë përkthime të përshtatura të librave shkollor origjinal (Shtojca 1).  

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 
 

Në librat shkollor të lëndës së fizikës nuk vërehen përmbajtje të cilat do të ndikonin 
mbi zhvillimin të identitetit nacional dhe kulturor të bashkësive të cilët jetojnë në 
Republikën e Maqedonisë. 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
 

Nuk janë përfshirë shembuj të cilët kanë të bëjnë me ndërveprimin mes pjesëtarëve 
të bashkësive të ndryshme të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë. 
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Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Nuk hasen stereotipa dhe paragjykime në librat shkollor. 

 

Emra personal dhe autorë nga bashkësi të ndryshme 
  

Në librin e fizikës për klasën e tetë në gjuhë maqedonase janë përfshirë gjithsej 13 
emra nga të cilët një është emër shqiptar -  Veton (F-8, faq. 35), kurse tjetri është emër 
karakteristik edhe për shqiptarët edhe për turqit – Ali (F-8, faq. 46). 11 emrat tjerë janë tipik 
për bashkësinë maqedonase dhe serbe, por 3 nga ata emra në të njëjtën kohë janë edhe emra 
me karakter internacional. Në librin shkollor në gjuhë serbe janë përdorur emrat e njëjtë, me 
përshtatje të vogël të emrit Nade në Nada, gjegjësisht Elena në Jelena dhe Daniela në Danijela. 
Në librin shkollor në gjuhë turke janë përdorur emrat identik si në versionin maqedonas të 
librit shkollor, përveç se në vend të emrit Daniela është përmendur emri Daniel (F-8, faqe 
87). Emrat e njëjtë hasen edhe në librin shkollor në gjuhë shqipe.   

Në librin shkollor nga lënda e fizikës për klasën e nëntë në gjuhë maqedonase janë 
përdorur tre emra personal: Sara, Andrej dhe Petar dhe të njëjtat emra hasen edhe në librin 
shkollor në gjuhë serbe. Në librin shkollor në gjuhë turke, emir Andrej është zëvendësuar me 
emrin Emin (F-9, faq. 73). 

Në libër përmenden emra të fizikanëve të cilët janë pjesëtarë të popujve dhe 
bashkësive etnike të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë.  

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
  

 Në librin shkollor nuk përmendet Republika e Maqedonisë në asnjë kontekst.  

 

Të hapurit ndaj botës 
 

Të hapurit ndaj botës në librat shkollor të lëndës së fizikës në masë të madhe është 
paraqitur nëpërmjet teksteve dhe ilustrimeve për shkencëtarët dhe hulumtuesit nga vende 
të ndryshme të botës të cilët e kanë avancuar zhvillimin e fizikës: italiani Galileo Galilej i cili 
ka dhënë kontribut të madh në mekanikën dhe astronominë (F-8, faq. 39) dhe 89); astronomi 
polak Nikola Kopernik (F-9, faq. 88); fizikani anglez Xhejms Xhull (F-8, faq. 56); astronomët 
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amerikan Henrieta Levit dhe Edvin Habl (F-8, faq. 92-93); astronauti rus Jurij Gagarin i cili i 
pari ka udhëtuar në gjithësi (F-8, faq. 94); fizikani antik dhe shpikësi Arkimedi (F-9, faq. 16); 
fizikani gjerman Oto fon Gerike (F-9, faq. 48); fizikani anglez dhe fituesi i çmimit Nobël 
XH.XH. Tomson (F-9, faq. 51). Përfitimet nga veprat e tyre janë universale dhe shpesh kanë 
zbatim praktik në jetën dhe punën e përditshme, prandaj nxënësit duhet të jenë të informuar 
dhe të mendojnë për ato.   

Se shkenca nuk është e kufizuar në hapësirë është e dukshme nëpërmjet ilustrimeve 
të dhëna si shtojcë të sqarimit të dukurive fizike, ku aktor janë persona nga raca të ndryshme: 
inuit i cili mban këpucë të gjera për bore që ta sqarojë rolin e shtypjes së madhe dhe të vogël 
në një sipërfaqe të caktuar (F-9, faq. 20), vajzë me ngjyrë të errët të lëkurës e cila hap derën 
(F-9, faq. 6); fëmijë nga rajoni i Azisë të ulur nën hije që të sqarojë si formohen hijet (F-8, faq. 
61); instrumentistë të racës së zezë dhe fëmijë i racës së verdhë i cili dëgjon muzikë me 
dëgjuese, gjatë përpunimit të temës për zërat nga aspekti fizik (F-9, faq. 78 dhe 87).  

Në librin shkollor për klasën e tetë është paraqitur fotografia me atletë me ngjyrë të 
ndryshme të lëkurës (F-8, faq. 13). Më tej është dhënë lista me dy tabela të rezultateve të 
arritura dhe rekorde nga atletët të pjesëve të ndryshme të botës. Në tabelën me rezultate të 
arritura të meshkujve përmenden: Jusein Bolt, Majkëll Xhonson, Noa Hehgeni, Hisham el 
Geruzh, kurse në tabelën që ka të bëjë me rekordet e arritura nga femrat janë përmendur: 
Florans Grifit Xhojner, Marita Koh, Jarmila Kratohvilova, Svetlana Masterkova, Genzele 
Dibaba etj. (F-8, faq. 18). Njëkohësisht, në anën e njëjtë, nën rekorde, janë paraqitur edhe 
fotografitë e Jusein Boltit dhe Florans Grifit Xhojnerit. 

Në librin shkollor për klasën e tetë është paraqitur ilustrimi i rruzullit tokësor në të 
cilat janë shënuar Evropa, Afrika, India, Australia që të tregohet se në Evropë dhe në Afrikë 
është ditë kur në Indi është mbrëmje, kurse në Australi është mesnatë (F-8, faq. 79). 
Edhe në shembull i hapjes ndaj botës është grafiku në të cilin është paraqitur shpenzimi 
vjetor i energjisë për njeri në vise të ndryshme të botës: SHBA, Evropa, Kina, Afrika, India, 
Amerika Latine, Lindja e Afërt (F-9, faq. 43).  
 
 

 

 

KONKLUZIONE 
 

 Në librat shkollor të lëndës së fizikës për klasën e tetë dhe të nëntë të arsimit fillor 
nëntëvjeçar nuk janë të pranishme përmbajtje dhe ilustrime të cilat shprehin 
identitetin kulturor të maqedonasve dhe të pjesëtarëve të bashkësive të tjera të cilat 
jetojnë në R. e  Maqedonisë, e as ndërveprimin e tyre.  

 Librat shkollor nuk përmbajnë stereotipa dhe paragjykime në çfarëdo bazë.  
 Emrat personal të cilët përdoren në librat shkollor nuk janë marrë nga librat shkollor 

origjinal, por janë përshtatur për kontekstin maqedonas, gjatë kësaj dominojnë emra 
të krishterë të meshkujve dhe të femrave. Krahasimi mes librave shkollor të 
përkthyer dhe të përshtatur në gjuhë të ndryshme në të cilat zhvillohet mësimi tregon 
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dallime të vogla mes tyre në kuptim të pranisë së emrave karakteristik për 
bashkësinë përkatëse. 

 Republika e Maqedonisë nuk përmendet as në tekste e as në ilustrime, e nga këtu nuk 
mund të bëhet fjalë për përmbajtje të cilat zhvillojnë ndjenja patriotike dhe kujdes 
për atdheun. Është e dukshme se gjatë përshtatjes së këtyre librave shkollor nuk 
është bërë përpjekja të mendohet për mundësinë të përfshihen shembuj nga këto 
vise. 

 Të hapurit ndaj botës është paraqitur nëpërmjet ilustrimit të personave për të cilat, 
sipas vijave antropologjike, është evidente se u përkasin racave të ndryshme. Edhe 
më shumë ky dimension është theksuar nëpërmjet të paraqitjes së shkencëtarëve të 
njohur nga bota, në shumicën e rasteve nga vende të ndryshme të Evropës, të cilët 
kanë dhënë kontributin e tyre në avancimin e më shumë disiplinave në kuadër të 
fizikës. Kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjeve fizike, gjithashtu, bëhet paralele mes 
vendeve të ndryshme të botës 

 

KIMI 
 

Në analizë janë përfshirë dy libra shkollor të lëndës kimi në gjuhë maqedonase, 
shqipe, turke dhe serbe, të cilët përdoren në mësim në klasën e tetë dhe të nëntë të arsimit 
fillor nëntëvjeçar. Ato paraqesin botime të përkthyera dhe të përshtatura të librave shkollor 
nga Qendra Ndërkombëtare e Provimeve nga Kembrixhi, ashtu analiza, në realitet, përfshin 
gjithsej tetë libra shkollor (Shtojca 1). 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia nacionale 
dhe fetare) 

 

Në librat shkollor nuk ka përmbajtje të cilat kanë ndikuar mbi zhvillimin e identitetit 

kulturor të nxënësve.  

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 

 

Në librat shkollor nuk ka përmbajtje të cilat tregojnë në ndërveprimin mes 
bashkësive etnike të ndryshme të cilat jetojnë në Maqedoni.  
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Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librat shkollor të lëndës së kimisë nuk janë gjetur tekste dhe ilustrime të cilat 
tregojnë  prezencë të stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze. 

 

Emra personal dhe autorë  
 

  Nëpër përmbajtje hasen vetëm dy emra personal femëror, Sanja dhe Beti, të cilat janë 
përdorur edhe në librat shkollor në gjuhë serbe, turke dhe shqipe (K-9, faq. 102). Në kuadër 
të mësimit të temave të ndara, përmendet kontributi i disa kimistëve të rëndësishëm për 
zhvillimin e shkencës: Xh. XH. Tomson (K-9, faq. 6); E. Redeford (K-9, faq. 7); H. Bor (K-9, faq. 
8); D. Mendeleev (K-8, faq. 20; K-9, faq. 17); H. Mozli (K-9, faq. 17), kurse në kuadër të 
aktivitetit praktik është përmendur vatra e Bunzenit (K-8, faq.68). 

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM 
   
  Në librat shkollor nuk janë vërejtur përmbajtje në korrelacion me indikatorin e 
përmendur, përveç një ilustrimi të skulpturës romake të gjetur në lokalitetin Stobi, e punuar 
në bronz në shekullin I p.e.s (K-8, faq. 29).   
   

 

Të hapurit ndaj botës 
  

Vetëm në një nga librat shkollor janë dhënë tre fotografi të cilat do të mund të jenë 

indikator të të hapurit ndaj botës: njëra e cila paraqet një vis me bore të thellë dhe akull të 

trashë dhe është vënë në funksion të hulumtimit të ujit (K-8, faq. 7), një e cila e tregon logon 

e Koka Kolës dhe është shoqëruar me informatën se pijet me gaz përmbajnë acid fosfori (K-

8, faq. 84), kurse në fotografinë e tretë është paraqitur platformë për nxjerrjen e naftës pa u 

përmendur ku gjendet (K-8, faq. 115). 

 

KONKLUZIONE 
 

 Nga analiza e librave shkollor të lëndës së kimisë për klasën e tetë dhe të nëntë të 
arsimit fillor nëntëvjeçar mund të përfundohet se përmbajtjet pothuaj se nuk kanë 
aspak karakter interkulturor. 
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 Në librat shkollor nuk është paraqitur identiteti i asnjë bashkësie etnike të Republikës 
së Maqedonisë.  

 Në librat shkollor nuk ka përmbajtje të cilat tregojnë ndërveprim mes bashkësive të 
ndryshme etnike të cilat jetojnë në Maqedoni.   

 Librat shkollor nuk përmbajnë tekste ose ilustrime të cilët në mënyrë eksplicite 
tregojnë prezencën e stereotipave dhe paragjykimeve në bazë etnike ose fetare. 

 Janë të përfshirë vetëm dy emra personal të femrave në librat shkollor në të gjithë 
gjuhët dhe disa emra të kimistëve të cilët kanë kontribuar në zhvillimin e shkencës.  

 Mungojnë përmbajtje të cilat nxisin zhvillimin e përkatësisë ndaj atdheut dhe kujdesit 
dhe përgjegjësisë për atë.  

 Të hapurit ndaj botës është paraqitur vetëm nëpërmjet tre ilustrimeve. 

 

 
 

ARSIMI FIGURATIV 
 

Në analizë janë përfshirë pesë libra shkollor të lëndës arsimi figurative (nga një për 
klasën e gjashtë, tetë dhe nëntë dhe dy për klasën e shtatë) të cilat përdoren në mësimin prej 
klasës së gjashtë deri në klasën e nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar në Republikën e 
Maqedonisë (Shtojca 1). Analiza është bërë për librat shkollor në të gjithë gjuhët në të cilët 
zhvillohet mësimi me qëllim që të krahasohen përmbajtjet në ato dhe të përcaktohen 
përshtatjet eventuale. 

 

Identiteti kulturor 
  

Në librat shkollor të lëndës arsimit figurativ kryesisht është paraqitur identiteti 
kulturor i popullit maqedonas, nëpërmjet materialit të pasur ilustrues dhe më të paktë 
tekstual, i cili ka të bëjë me prodhime artizanati dhe ekzemplarët arkeologjik që janë 
karakteristik për traditën dhe artin maqedonas, të objekteve fetar ortodoks dhe veprave 
artistike të punuar nga autorë maqedonas. Ky diversitet i pasurisë kulturore në Maqedoni së 
bashku është prezantuar në më shumë ilustrime në njësinë mësimore “Maqedonia – thesari 
i artit” (AF-9, faq. 4), kurse veç e veç në kuadër të përmbajtjeve të veçuara. Ashtu, gjatë 
përpunimit të temës “Arti në Maqedoni” flitet për pasurinë e madhe arkeologjike të 
Maqedonisë dhe jepen fotografi të ekzemplarëve të gjetur (“Nëna e madhe perëndeshë”, 
“Menada e Tetovës”, “Masa e artë e Ohrit”, ikonat terakote nga rajoni i Vinicës, skulptura e 
Dedalit (AF-6, faq. 43, 74, 75); me disa ilustrime janë paraqitur mozaikët e Stobit (AF-6, faq. 
29, 75; AF-8, faq 43) dhe të Herakleës – Manastir (AF-7A, faq. 38, 53), si edhe një mozaik i 
paemërtuar (AF-7B, faq. 30, 36), në një fotografi është prezantuar rozeta dhe zbukurimi i 
tavanit nga arti i dru gdhendjes në Maqedoni (AF-7A, faq. 39-40). 
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Në të gjithë librat shkollor hasen ilustrime të cilat i paraqesin punët artizanale 
maqedonase: stolitë të punuara me teknikën filigran (AF-6, faq. 72-73, AF-9, faq. 82-84), stoli 
(AF-7A, faq. 36), punime të cilët e paraqesin baraspeshën simetrike në krijimtarinë popullore 
(AF-9, faq. 35), hollësi nga veshja popullore maqedonase (AF-8, faq. 43) dhe të zbukurime në 
veshjet popullore (AF-7A, faq. 42-43). Në kuadër të temës “Punimi tradicional i stolive në 
Maqedoni-filigran” janë dhënë informata për filigranin në Maqedoni si zanat tradicional dhe 
ilustrim të mjeshtrit më të madh maqedonas të filigranit Vangel Dereban (AF-6, faq. 72-73). 

 Me ilustrime janë paraqitur disa ikona (AF-6, faq. 76; AF-8, faq. 43; AF-9, faq. 52), 
freska e Sh. Pantelejmonit në f. Nerez në afërsi të Shkupit (AF-7A, faq. 53; AF-7B, fa1. 30, 36; 
AF-8, faq. 9, 16), freskë nga kisha Sh. Gjorgji – Kurbinovë (AF-7B, faq. 38) dhe një pjesë e 
ikonostasit të kishës Sh. Spas në Shkup (AF-6, faq. 29, 75, 76; AF-7B, faq. 51).  

 Në një pjesë të librave shkollor janë përmendur më shumë objekte në Maqedoni (Sh. 
Virgjëresha Periblepta në Ohër, kishat në Nerez, Kurbinovë, Staro Nagoriçane, Zrze, 
kompleksi i manastireve në Lesnovë, Treskavec, manastiri i Sh. Jovan Bigorskit, kisha Sh. 
Andreja te diga e Matkës (AF-6, faq. 74). Me fotografi janë të paraqitur: kisha Sh. Sofja në 
Ohër (AF-6, faq. 75), bujtinat në Markov manastir afër Shkupit dhe kështjella e Samoilit në 
Ohër (AF-6, faq. 50, 77), kurse manastiri Sh. Joakim Osogovski është paraqitur nëpërmjet 
pikturës artistike (AF-8, faq. 67). 

Janë prezent edhe tre ilustrime të skulpturave të arsimuesve të njohur sllav: Sh. 
Kliment Ohridski (AF-7B, faq. 48), Sh. Kirili dhe Metodi (AF-8, faq. 59) dhe Kiril Pejçinoviq 
(AF-8, faq. 57, 66; AF-9, faq. 99), si edhe një portret i Marko Cepenkovit (AF-9, faq. 68). 

 Në librat shkollor janë vetëm tre ilustrime të cilat e paraqesin identitetin kulturor të 
bashkësive të tjera etnike në Maqedoni: fotografi të pjesëve të Xhamisë së Larme në Tetovë 
(AF-6, faq. 28; AF-7B, faq. 18), dhe i Xhamisë së Mustaf Pashës në Shkup (AF-6, faq. 75), si 
dhe një fotografi në të cilën paraqitet burrë me qeleshe (AF-8, faq. 64). 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
  

Në tekstet dhe ilustrimet të librave shkollor nuk hasen shembuj të ndërveprimit mes 
pjesëtarëve të kulturave të ndryshme.  

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librat shkollor nuk vërehen përmbajtje të cilat tregojnë prezencë të stereotipave 
dhe paragjykimeve në çfarëdo baze. 
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Autorë të veprave artistike 
   

  Librat shkollor të lëndës arsim figurative janë të pasura me ilustrime dhe vizatime të 
një numri të madh të piktorëve. Disa autorë përsëriten në tërësi tematike të ndryshme, por 
janë të paraqitura me vepra të ndryshme artistike, Përfaqësimi i piktorëve sipas përkatësisë 
nacionale dhe gjinore është paraqitur në Tabelën 6: 

 

Tabela 6: Përfaqësimi i autorëve të veprave sipas përkatësisë nacionale dhe gjinore 
në librat shkollor të lëndës arsimi figurativ 

Libri 
shkollor 

AF-6 AF-7А AF-7B AF-8 AF-9 

                    
gjini    
nacionaliteti 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

М F gjth. 
% 

maqedona
s 

22 / 22 
8.7% 

12 / 12 
6.42% 

28 2 30 
12.4% 

27 2  29 
11.07

% 

38 3 41 
9.97% 

shqiptar 1 1 2 
0.8% 

/ / / / / / 3 / 3 
1.15% 

3 / 3 
0.73% 

turq 
 

/ / / / / / / / / / / / 1 / 1 
0.24% 

boshnjak / / / / / / 1 1 2 
0.82% 

/ / / / / / 

serb / / / / / / 3 / 3 
1.24% 

3 / 3 
1.15% 

9 1 10 
2.44% 

Të tjerë 88 2 90 
35.7% 

44 3 47 
25.13% 

59 2 61 
25.21% 

72 1 73 
27.86

% 

75 8 83 
20.2% 

krijime të 
nxënësve 

  39 
15.5% 

  11 
5.88% 

  17 
2.9% 

  16 
6.1% 

  10 
2.44% 

krijime pa 
autorë 

  99 
39.3% 

  117 
62.57% 

  129 
53.3% 

  138 
52.67

% 

  263 
63.9% 

Gjithsej 111 
97.36

% 

3 
2.63

% 

 
252 

100% 

56 
94.91

% 

3 
5.08

% 

 
187 

100% 

91 
94.79

% 

5 
5.2% 

 
242 

100% 

105 
97.22

% 

3 
2.77% 

 
262 

100% 

12
6 

91
.3
% 

12 
8.69

% 

 
411 

100% 

114 
100% 

59 
100% 

96 
100% 

108 
100% 

138 
100% 
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  Të dhënat tregojnë se me përqindja më të madhe (35,18%) janë paraqitur piktorët 
e huaj, ato maqedonas janë pothuaj se përgjysmë (18,35%), kurse numri i autorëve 
shqiptar dhe serb është shumë i vogël (1,34%, 1,51%). Numri i autorëve meshkuj është 
dukshëm më i madh (95,22%) nga ai i femrave (4, 77%).  

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
 

Republika e Maqedonisë është prezantuar vetëm nëpërmjet ilustrimeve që kanë 
të bëjnë me tre përmendore dhe nëpërmjet simboleve nacionale të shtetit. Më e 
përfaqësuar është fotografia e vitrazhit nga përmendorja Makedonium në Krushevë (AF-
6, faq. 77; AF-8, faq. 23; AF-9, faq. 38), e cila përshkruhet si shprehje e mos bindjes, luftës 
dhe përpjekjeve të popullit maqedonas për liri dhe shtet të pavarur (AF-6, faq. 77). Në 
librin shkollor për klasën e tetë është paraqitur pjesa e mozaikut të çlirimit të qytetit të 
Velesit (AF-8, faq. 23), kurse në librin për klasën e nëntë – përmendorja e ushtarëve që 
kanë marrë pjesë në çlirimin e Shkupit (AF-9, faq. 71). Në librin shkollor për klasën e 
gjashtë janë paraqitur me ilustrim flamuri (AF-6, faq. 53) dhe stema e RM-së (AF-6, faq. 
89-90 dhe 95). Në librat shkollor të lëndës arsim figurative mungojnë përmbajtje të cilët 
e paraqesin Maqedoninë si shtet multietnik dhe multikulturor. 

 

Të hapurit ndaj botës 
 
Në librat shkollor është paraqitur material i pasur ilustrues me të cilat paraqiten 

fotografi, skulptura, ndërtime dhe pjesë të ndërtimeve në periudha të ndryshme historike 
si dhe të autorëve dhe kulturave të ndryshme. Janë të përfshirë numër i madh i portreteve 
dhe autoportreteve të artistëve figurativ nga bota (Leonardo Da Vinçi, Eduar Mane, 
Rembrant, Pol Gogen, Albert Direr, Kamij Kero, Keti Kolvic (AF-6, faq. 10, 13, 23, 27; AF-
7A, faq. 46; AF-7B, faq. 25, 49; AF-9, faq. 5, 45), si edhe vepra nga piktorët e njohur Rafael 
(AF-6, faq. 40; AF-8, faq. 19); Alber Direr (AF-7A, faq. 11), Leonardo Da Vinçini (AF-7A, 
faq. 34; AF-7B, faq. 19, 24; AF-8, faq. 28), El Greko (AF-8, faq. 27), Brutel (AF-7B, faq. 11), 
Rembrant (AF-7B, faq. 11), Hans Holbajn (AF-7B, faq. 26), Piter Brojgel (AF-8, faq. 23; AF-
9, faq. 57). 

Në të gjithë librat shkollor janë paraqitur fotografi nga një numër i madh i 
skulpturave nga arti asiras, egjiptian, grek dhe romak (AF-6, faq. 42; AF-7A, faq. 57-62; 
AF-7B, faq. 20-21, 26; AF-8, faq. 13, 32, 56, 59, 61; AF-9, faq. 39, 72), por edhe të artit dhe 
arkitekturës bashkëkohore (AF-6, faq. 42; AF-7A, faq. 57-62; AF-8, faq. 58). Janë 
prezantuar ndërtime artistike nga kultura të ndryshme: vepra të arkitekturës së Indisë 
(AF-7B, faq. 20-21), Partenoni në Greqi (AF-8, faq. 25; AF-9, faq. 39), Katedralja në Pizë – 
Itali (AF-7B, faq. 20-21), kisha Dez Envalid dhe Notër Dam në Pariz (AF-7B, faq. 19; AF-9, 
faq. 23), Taxh Mahall, Indi (AF-8, faq. 23), si edhe pjesë të enterierit të objekteve fetare 
(AF-7A, faq. 53, 56, 58; AF-8, faq. 23). Janë përfaqësuar edhe fotografi të rregullimeve të 
hapësirave të brendshme dhe të jashtme (AF-7A, faq. 30), të kostumeve të ndryshme të 
cilat janë veshur në periudha të ndryshme historike dhe me raste të ndryshme (AF-8, faq. 
65; AF-9, faq. 86). Me nga një ilustrim janë paraqitur sarkofagu nga Teba- Egjipti (AF-7B, 
faq. 49), pares së argjend me fytyrën e Aleksandërit të Maqedonisë (AF-7B, faq. 49) dhe 
karikatura e komikut të njohur Mister Bin (AF-9, faq. 46). 
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KONKLUZIONE 
 

 Në librat shkollor të lëndës arsimi figurativ pothuaj tërësisht është prezantuar 
identiteti kulturor i popullit maqedonas, nëpërmjet ilustrimeve dhe informatave 
që kanë të bëjnë me vepra të artit figurativ maqedonas dhe krijime nga krijimtaria 
popullore maqedonase. Kultura e bashkësive të ndryshme etnike është e 
përfaqësuar në masë të parëndësishme.  

 Nuk ka përmbajtje që do të paraqesin ose do të tregonin ndërveprimin mes 
pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike në Maqedoni në fushën e artit 
figurativ. 

 Në përmbajtjet e librave shkollor nuk është evidentuar prani e stereotipave dhe 
paragjykimeve në çfarëdo baze. 

 Më së shumti janë përfshirë artistët e huaj, maqedonasit janë pothuaj se gjysma e 
tyre, kurse i vogël është numri i artistëve nga bashkësitë e tjera etnike në 
Maqedoni. 

 I parëndësishëm është përfaqësimi i përmbajtjeve me të cilat është prezantuar 
atdheu. Mungon prezantimi i tij në kontekst multikulturor.   

 Në librat shkollor janë prezent një numër i madh i ilustrimeve të veprave të 
artistëve të huaj, që e tregojnë hapurit ndaj botës.  
Librat shkollor të lëndës arsim figurativ në gjuhë shqipe, turke dhe serbe 
paraqesin përkthim të librave shkollor në gjuhë maqedonase dhe me ato kanë 
përmbajtje identike. 
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ARSIMI MUZIKOR 
 

 
Në analizë janë përfshirë pesë libra shkollor të lëndës arsim muzikor në gjuhë 

maqedonase, shqipe, turke dhe serbe, të cilat përdoren nga klasa e gjashtë deri në klasën 
e nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar. Vetëm në klasën e shtatë mësimdhënësi mund të 
zgjedh një nga dy librat shkollor konkurrent, derisa për klasat tjera ka nga një libër 
shkollor. Të gjithë janë të shkruar nga autorë maqedonas dhe janë përkthyer në gjuhët 
tjera në të cilët zhvillohet mësimi (Shtojca 1).  
 

Identiteti kulturor 
 
Në librat shkollor të lëndës arsimi muzikor, veçanërisht për ato që u dedikohen 

nxënësve të klasës së gjashtë dhe të shtatë, identiteti kulturor i popullit maqedonas 
kultivohet nëpërmjet përmbajtjeve, detyrave dhe ilustrimeve të cilat kanë të bëjnë me 
folklorin maqedonas (valle, këngë popullore,, instrumente muzikore tradicionale dhe 
veshje kombëtare), si edhe këngë që këndohen gjatë kohës së festive të krishterimit (nata 
e buzmit, krishtlindja, pashkët, festa e luleve). Në disa nga librat shkollor janë përfshirë 
edhe këngë që u dedikohen arsimuesve dhe revolucionarëve nga e kaluara e afërt dhe ajo 
e largët të popullit maqedonas.   

Në AM-6, në kuadër të përmbajtjes mësimore Instrumente muzikore popullore, 
përmendet se “çdo rajon i Republikës së Maqedonisë ka instrumente karakteristike...” 
dhe përmenden ato që janë më të përfaqësuarat në pjesën qendrore, perëndimore dhe 
lindore të vendit. Në vazhdim janë përshkruar dhe të mbështetur me ilustrim 
instrumentet muzikore karakteristike për folklorin maqedonas: curlja, kavalli, gajdja, 
fyelli, duduku, sharkia, daullja (faq. 37-39, 41-45, 49-51, 55). Në përmbajtjen mësimore 
Dëgjojmë valle popullore tregohet se vallet anë vend të rëndësishëm në folklorin dhe 
traditën maqedonase dhe nëpërmjet teksteve dhe fotografive janë paraqitur më shumë 
valle popullore (Nevestinsko, Tresnica, Rusali, Kopaçka, vallja Tropnalo, Sretselo). Në 
pjesën Detyra dhe aktivitete projektuese, nga nxënësit kërkohet të dëgjojnë valle, t’i 
emërtojnë instrumentet popullore që i dëgjojnë dhe të përpiqen ta luajnë vallen të cilën 
e dëgjojnë. si dhe të mbledhin informata dhe fotografi për instrumentet muzikore 
popullore, me qëllim që t’i prezantojnë para bashkënxënësve (AM-6, faq. 38-40). Në AM-
7A, në përmbajtjen mësimore Vallja – traditë popullore, theksohet se “vallja paraqet 
material të madh për hulumtimin e zhvillimit kulturor të popullit maqedonas”, e pastaj 
në mënyrë skematike janë prezantuar karakteristikat e valles maqedonase dhe është 
bërë ndarja e tyre (faq. 10, 26, 27). Janë dhënë informata për vallet maqedonase të 
mbledhjes dhe të riteve, “Sitna lisa”, “Toska” dhe në më shumë fotografi janë treguar valle 
të meshkujve (“Teshkoto”), valle të femrave dhe valle të përziera të mbledhjeve (AM-7A, 
faq. 10, 11, 32, 33, 36, 37, 60, 61). Përveç valltarëve, janë prezantuar edhe persona tjerë 
(për shembull korrësit), të veshur në veshje popullore maqedonase (AM-7A, faq. 69-71). 
Njëjtë, në AM-7B nëpërmjet ilustrimeve të paraqitura vallet maqedonase të mbledhjes 
dhe të riteve (Mashka povorka, Zhenska povorka dhe Svadben ciklus) si edhe notat e 
valles Optan toptan (faq. 44-47, 61).  

 Në funksion të këtij indikatori janë edhe përmbajtjet të lidhura me festimin e 
festive fetare. Ashtu, në AM-6 është dhënë kompozimi “Kolede” nga autori maqedonas 
Zapro Zaprov, në të cilat janë përshkruar zakonet e natës së buzmit te të krishterët, e si 
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aktivitet plotësues nxënësit nxiten t’i hulumtojnë zakonet e natës së buzmit në vendin e 
tyre (faq. 38-40). Edhe në AM-7A janë prezantuar tekste dhe nota të këngës së buzmit, e 
titulluar si “Më keni ardhur miq të dashur”/„Дошле сте ми мили гости“ (faq. 30). Janë 
përmendur edhe festa të tjera të krishtera (Kërshëndellat, Pashkët, Java e luleve) 
nëpërmjet prezantimit të këngës së kërshëndellave nga autor i panjohur dhe kënga “Vajza 
Elena”/„Елено девојко“. Në atë frymë janë edhe detyrat me të cilat nxënësit ftohen të 
këndojnë këngë të buzmit nga vendi i tyre dhe të përshkruajnë si i festojnë Pashkët, janë 
të prezantuara edhe ilustrime nga shporta e buzmit dhe vezë të Pashkëve (AM-7A, faq. 
30, 31, 62, 63). Festave të krishterimit u dedikohen një pjesë e përmbajtjeve edhe në 
librin shkollor 7B. Në to është përshkruar lindja e Jezu Krishtit dhe janë dhënë informata 
për festimin e kërshëndellave si një nga tri festat më të mëdha ortodokse, në të cilin 
njerëzit i dëshirojnë njëri tjetrit shëndet, gëzime dhe vit të begatshëm. Si mbështetje të 
teksteve janë dhënë ilustrime të lindjes së Jezu Krishtit, zjarri i buzmit, dega dhe fruta të 
buzmit që simbolizojnë bereqetin (arra, misri, gruri) (faq. 38, 39). Në AM-8 gjithashtu, 
është përshkruar festa fetare e Kërshëndellave dhe nga nxënësit kërkohet të rikujtojnë 
këngët e Kërshëndellave të cilët ato i këndojnë (faq. 36), kurse në AM-9 ka vetëm një 
këngë me titull “Kërshëndellat”/„Божиќ“ dhe detyrë e nxënësve është të hulumtojnë si 
kjo festë festohet te ne dhe në botë. Festës së dytë të madhe të krishterimit, Pashkëve, por 
edhe festive të tjera fetare u kushtohen përmbajtje edhe në AM-7B: “Pashkët janë qendër 
e më shumë festive të njohura si festa me datë jo të përhershme ose cikli i festive të Pashkëve: 
“Falja”/”Прочка”, “E shtuna e Todorit”/”Тодорова сабота” (Todorica), “Java e 
luleve”/”Цветници”, “E shtuna e Llazarit”/”Лазарова сабота” (Llazarica), “”Ngritja e 
Krishtit”/”Вознесение Христово” (Dita e Spasit), “E mërkura Ruse”/”Руса среда” 
(Gjysmimi), “Rrëshaja”/”Духовден” (E pesëdhjeta)” (faq. 64). Teksti është pasuruar me një 
prezantim të ikonës së Jezu Krishtit dhe tryezës me vezë të Pashkëve. Në librin shkollor 
AM-8 është prezantuar teksti i këngës së njohur të Xhina Papas Xhoksit “Në Pashkë jam 
dashuruar”/„На Велигден сум се заљубил“, kurse si aktivitet nga nxënësit kërkohet të 
përshkruajnë një përjetim të tyre nga festimi i Pashkëve (faq. 70). 

Përmbajtja vijuese e cila është e lidhur me identitetin kulturor të maqedonasve, 
por edhe i të gjithë sllavëve, është me titull “Këndojmë për arsimuesit tanë”/”Пееме за 
нашите просветители”. Në ato janë dhënë informata të shkurta për vëllezërit Kirili dhe 
Metodi si themelues të shkrim leximit sllav, pas së cilës vijon paraqitja e notave dhe 
vargjeve të këngës “Sh. Kirli dhe Metodi”/„Свети Кирил и Методиј“, si edhe një ilustrim 
në të cilin janë paraqitur këto arsimues (AM-6, faq. 62). Edhe në librat shkollor për klasën 
e shtatë dhe të tetë u është lënë hapësirë arsimuesve sllav nëpërmjet këngëve solemne të 
cilat u kushtohen atyre si dhe me ilustrime të tyre (AM-7A, faq. 72, 73; AM-7B,faq. 72, 73; 
AM-8, faq. 71). Theksohet se “gjuha, shkrimi dhe arsimi i një populli janë baza e përparimit 
kulturor”, është paraqitur edhe një arsimues i rëndësishëm Sh. Kliment Ohridski, i cili i 
pari ka themeluar qendër kishtare-letrare në Ohër. Është paraqitur fotografi e Sh. Kliment 
Ohridskit, të katedrales në Shkup e cila e mban emrin e tij dhe Pllaoshniku (AM-7B, faq. 
32, 33). 

Disa krijime muzikore i janë kushtuar veprës së Goce Delçevit. E tillë është kënga 
“Nënë lind një fëmijë mashkull”/„Мајко роди машко чедо“, e ilustruar me fytyrën e Goce 
Delçevit (AM-7A, faq. 64, 65), si dhe kompozimi për kor “Goce”/„Гоце“ e kompozitorit 
maqedonas Todor Skallovski, përskaj përshkrimit të së cilit është bashkangjitur ilustrimi 
i revolucionarit të madh dhe fotografi e varrit të tij (AM-7B, faq. 66, 67). Emri i këtij, por 
edhe i revolucionarëve të tjerë të mëdhenj maqedonas (Pitu Guli, Dame Gruev, Jane 
Sandanski) janë përmendur edhe në tekstin e himnit maqedonas “Sot mbi Maqedoni 
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lind”/„Денес над Македонија се раѓа“ (AM-7А, faq. 4; AM-7B, faq. 5). Nga historia më e 
re, është përshkruar lufta kundër fashizmit në këngën popullore “Më jep nënë e 
dashur”/„Давај ме мила мамо“ (AM-7А, faq.14) dhe dëshira për t’u bërë partizan dhe të 
lirohet Maqedonia në këngën popullore “Merak të madh kam nënë”/„Голем мерак имам 
мамо“ (AM-7А, faq.14,15). Në vazhdim janë dhënë edhe ilustrime të aradheve partizane. 

  Si tregues të folklorit të pasur muzikor, në librat shkollor janë prezantuar tekstet 
dhe notat e më shumë këngëve popullore, si për shembull: “Hajde Milke të ikimi”/„Ајде 
Милке да бегаме“ (AM-6, faq.57), “Jovano Jovanke”/„Јовано, Јованке“ (AM-7B, faq.60), 
“Mos e shit Koljo çiflikun”/„Не си го продавај Кољо чифлигот“, “Elenë vajzë 
Elenë”/„Елено ќерко Елено“, “Hajde të ikim moj Vase”/„Ај, да бегаме мори Васе“, “Sa 
jam i lumtur dhe i gëzuar”/„Што ми е мило ем драго“, “Ka shkuar Rumena për ujë të 
ftohtë”/„Пошла Румена по вода студена“, “Kanë lozur beqarët”/„Играле ергени“ (AМ-
8, faq.8,11-13,20,34), “U zhvillua pylli i gjelbëruar”/„Развила гора зелена“, “Nëna e 
Marikës mendonte”/„Мајка на Марика думаше“ (AM-9, faq.15,22). Si shtojcë e këngëve 
janë dhënë ilustrime të femrave dhe meshkujve të veshur me veshje kombëtare si dhe 
objekte me arkitekturë të vjetër qytetare. 

  Në librin shkollor për klasën e tetë, njësia mësimore Krijimtaria modern 
maqedonase i është kushtuar autorëve maqedonas nga gjysma e dytë e shekullit XX në 
fushën e muzikës dhe të artit figurativ, letërsisë, regjisë filmike. Veçanërisht janë 
paraqitur autorë të njohur të cilët me krijimtarinë e tyre kanë qenë të inspiruar nga 
folklori maqedonas: këngët popullore, mitet, traditat, besimet. Nga kompozitorët 
maqedonas janë përmendur Toma Proshev, Stojan Stojkov, Tomisllav Zografski, kurse më 
shumë të dhëna janë dhënë për krijimtarinë e Risto Avramovskit, gjatë së cilës 
veçanërisht theksohet opera e tij e punuar sipas motiveve nga bibla “Lidija nga 
Maqedonia”/„Лидија од Македонија“. Teksti shoqërohet me fotografi të stolive 
tradicionale maqedonase dhe skenë nga opera (AM-8, faq. 22, 23). Në prezantimin e 
kompozitorit Todor Skallovski, mes të tjerëve shkruan: “Me kompozicionin Vallja 
maqedonase Skallovski e ka gjetur rrugën deri te rajoni nacional maqedonas, kurse nëpër 
pasurinë të folklorit nacional thellë depërton në shpirtin e popullit të tij, duke e kapur ritmin 
e valles maqedonase Teshkoto”. Në librin shkollor për klasën e nëntë janë prezantuar 
solistët dhe dirigjentët e operës maqedonase, si edhe kompozitor dhe vepra të tyre të 
inspiruar nga historia dhe folklori i Maqedonisë: Kiril Makedonski me veprat 
“Goce”/„Гоце“, “Mbreti Samuil”/„Цар Самуил“ dhe “Ilinden”/„Илинден“; Trajko 
Prokopiev me “Kuzman Kapidan”/„Кузман Капидан“ dhe “Labini dhe Dojrana”/„Лабин 
и Дојрана“;  Risto Avramovski me “Bolen Dojçin”/„Болен Дојчин“. Është përshkruar 
përmbajtja e operës “Car Samoili”/„Цар Самуил“ dhe është paraqitur fotografia e tij, 
vizatime mesjetare nga lufta e Belasicës dhe skena nga opera (AM-9, faq. 82-86, 102, 103). 
Në të njëjtin libër shkurt është prezantuar zhvillimi historik i operës dhe baletit të 
Maqedonisë, i pasuar me fotografi nga ndërtesa e vjetër dhe e re të TPM (faq. 99). 

Identiteti kulturor i bashkësive të tjera etnike në R. e Maqedonisë është 
përfaqësuar nëpërmjet një pasqyre të instrumenteve muzikore të cilat përdoren në 
folklorin e tyre, vallet popullore dhe veshjet kombëtare, si edhe emra të disa 
muzikantëve. Në librin shkollor për klasën e gjashtë janë dhënë informata për 
instrumentet me tel për ekzekutimin e muzikës popullore shqiptare, si edhe instrumentin 
tradicional turk xhura (saze). Ato janë paraqitur edhe në fotografi, kurse nxënësve u 
rekomandohet të dëgjojnë interpretime në këto instrumente (AM-6, faq. 52, 53). Janë 
paraqitur emrat në gjuhë shqipe dhe në gjuhë turke të instrumentit curle. Për 
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instrumentin me goditje dajre theksohet se përdoret si instrument ritmik në ekzekutimet 
muzikore te të gjithë bashkësitë kulturore në R. e Maqedonisë, e vend të ngjashëm zë edhe 
darabuku (AM-6, faq. 56). Në librin shkollor AM-7A, në përmbajtjen mësimore Muzika 
popullore shqiptare në Maqedoni, është theksuar se “folklori shqiptar për nga ritmi dhe 
melodia është shumë i pasur” dhe janë dhënë tre ilustrime në të cilat paraqiten vallet 
popullore shqiptare, gjatë së cilës valltarët janë veshur me veshje tradicionale (faq. 75). 
Nxënësve u rekomandohet ta dëgjojnë melodinë në të cilën ekzekutohet vallja e burrave 
“Valle popullore”. Ngjashëm në përmbajtjen mësimore Muzika popullore turke në 
Maqedoni, janë dhënë informata se “muzika turke kryesisht ndahet në dy grupe: muzikë 
qytetare (çalgija) dhe muzikë burimore turke të shoqëruar me instrumente popullore 
burimore (saze)” (faq. 76). Është i dhënë ilustrimi në të cilin është paraqitur si djem dhe 
vajza në veshje kombëtare tradicionale luajnë valle popullore turke, kurse nxënësve u 
rekomandohet ta dëgjojnë melodinë në të cilën luhet vallja popullore “Zejbek”. Në librin 
shkollor AM-7B është dhënë edhe teksti dhe notat e këngës popullore shqiptare “Petanik 
me lakra”, i shoqëruar me fotografi të shqiptarit dhe shqiptares në veshje tradicionale si 
luajnë dhe si ekzekutojnë me dajre dhe darabukë (faq, 48). Në mënyrë analogjike, në 
faqen e ardhshme është prezantuar teksti dhe notat e këngës turke tradicionale “E lele 
verelim”, si edhe fotografia në të cilën paraqitet vallja turke e burrave, kurse valltarët janë 
në veshje tradicionale. Për të dy këngët nuk ka përkthim në gjuhën maqedonase. Nga 
këngëtarët bashkëkohor të bashkësive të tjera janë përmendur Beni Shaqiri dhe Adrijan 
Gaxha (shqiptar), Toshe Proeski (vlleh) dhe Silvi nga Silvi Bend (rome), janë paraqitur 
edhe fotografitë e tyre (AM-8, faq. 4, 5). Në librin shkollor AM-9 janë përmendur emrat 
edhe të interpretuesve të tjerë të njohur nga fusha e muzikës dhe artit skenik, anëtarë të 
bashkësisë shqiptare, turke dhe rome: muzikanti dhe dirigjenti i orkestrës së 
mandolinave Ramadan Shukri, instrumentisti në violë Blerim Grubi, harpistet Lejla 
Urmanova dhe Mersiha Shukri, saksofonisti Feruz Mustafov, balerini Ekrem Husein (faq. 
38, 41, 43, 47, 100). 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 

 
Vetëm disa përmbajtje të librave shkollor janë të lidhura me këtë indikator. Në 

librin shkollor të klasës së gjashtë, nëpërmjet tekstit të këngës “Për të gjithë ne”/„За сите 
нас“ (këngë për atdheun) e Miodrag Neçakut, rekomandohet bashkimi për të gjithë të 
ndryshmit të cilët jetojnë në hapësirë të njëjtë (“Zgjatni duart qëllimi i njëjtë të gjithëve na 
udhëheq, qiell i njëjtë, tokë e njëjtë, ujë i njëjtë. Vëni duar mi duar, përtej maleve. Të gjithë 
gjërat që na ndajnë të shndërrohen në ura”). Përmbajtja e tekstit është e mbështetur me 
ilustrime të fëmijëve të cilët janë kapur dorë për dore (AM-6, faq. 7). Në të njëjtin libër 
shkollor tregohet se instrumenti dajre përdoret në ekzekutimin e muzikës te të gjithë 
bashkësitë që jetojnë në R. e Maqedonisë. Në librin shkollor AM-7A janë paraqitur teksti 
dhe notat e kompozimit “Miqësia”/„Другарство“ e cila fton në shoqërim mes njerëzve të 
ndryshëm në një kontekst më të gjerë (“...shoqërohu me secilin, Edhe në qoftë se është i 
vjetër ose i ri, çdo njeri në botë, Le të të bëhet vëlla...”) (faq. 52, 53). Kontekst të ngjashëm 
ka edhe kënga “Dashuria vëllazërore”/„Братска љубов“, vargjet e së cilës ia ri kënduar 
Gjorgji Stalev, a është ilustruar me duar të bashkuara (AM-8, faq. 25). Të inspiruar nga 
ajo, nxënësit nxiten të shkruajnë ese ose të vizatojnë vizatim në temën “Miqësia”.  
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Në AM-7B, në njësinë mësimore “Pashka”/„Велигден“ është dhënë informata se 
në të kaluarën familjet e krishtera maqedonase u kanë dërguar vezë si përshëndetje 
turqve me të cilët kanë qenë në raporte të mira (faq. 65). 

Shembulli i vetëm në të cilin në mënyrë eksplicite tregohet ndërveprimi mes 
interpretuesve muzikor të R. së Maqedonisë me përkatësi të ndryshme nacionale është 
kënga “Së bashku mundemi”/„Заедно можеме“(“Ty të ëndërrojmë atdheu jonë, këndo me 
ne, së bashku mundemi, jeh Maqedoni këndo me zë”) (AM-8, faq. 4, 5). Njëkohësisht janë 
paraqitur fotografitë e interpretuesve të kësaj kënge, mes të cilëve ka maqedonas (Verica 
Pandilovska, Dario, Aleksandar Mitevski), shqiptar (Beni Shaqiri, Adrijan Gaxha) vllah 
(Toshe Proeski), rome (Silvi Plevnesh). Në pjesën e aktiviteteve të nxënësve, ato duhet të 
hulumtojnë për vokalet e këngës dhe të krijojnë album muzikor.  

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 
 

Në librat shkollor nuk janë evidentuar përmbajtje të cilat në mënyrë eksplicite 
tregojnë praninë e stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze.   

 
 

Autorë të veprave muzikore 
 
Të dhënat nga përpunimi sumativ kuantitativ të krijimeve muzikore në librat 

shkollor tregojnë se me përqindja më të madhe (42,10%) janë përfaqësuar autorët 
maqedonas, pas tyre vijnë autorët e huaj (17, 54%), derisa përqindja e autorëve serb 
është e parëndësishme (1,75%). Krijimet tjera janë pa autorë dhe ato marrin pjesë me 
38,6% por duhet të merret parasysh se këtu janë përfshirë edhe këngët popullore (Tabela 
7). Nuk janë të pranishëm krijime muzikore të artistëve të cilët i takojnë bashkësive të 
tjera etnike në R. e Maqedonisë. Për sa i përket strukturës gjinore të autorëve, dukshëm 
më i madh është përfaqësimi i autorëve meshkuj (82,86%), kurse autoret femra më 
shumë janë prezent në librin shkollor për klasën e gjashtë (42,86%). Në të dy librat 
shkollor për klasën e shtatë haset vetëm nga një krijim muzikor nga autorë femër, derisa 
në librat shkollor për klasën e tetë dhe të nëntë janë përfshirë vetëm autorë meshkuj të 
krijimeve muzikore. 
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Tabela 7: Përfaqësimi i veprave muzikore sipas përkatësisë nacionale dhe gjinore të 
autorëve në librat shkollor të lëndës arsim muzikor  
 

Klasa VI VIII IX Вкупно 

              gjini                   
nacio- 
nalitet 

М F gjth. 
f(%) 

М F gjth. 
f(%) 

М F gjth. 
f(%) 

М F gjth. 
f(%) 

maqedonas 5 6 11 
(47,83) 

7 
 

0 7 
(38,89) 

6  6 
(37,5) 

18 
 

6 
 

24 
(42,10) 

shqiptar             

turk             

serb 1  1 
(4,35) 

      1  1 
(1,75) 

rom             

Të tjerë 2 0 2 
(8,69) 

2 
 

0 2 
(11,11) 

6 0 6 
(37,5) 

10 0 10 
(17,54) 

Gjithsej  
М dhe F 

8 
(57,14) 

6 
 (42,86) 

 9 
 

0  12 
 

0  29 
(82,86

) 

6 
(17,14) 

 

krijime 
muzikore pa 
autorë 

9 9 
(39,13) 

9 
 

9 
(50,00) 

4 4 
(25,0) 

22 22 
(38,60) 

Gjithsej 23 
100% 

18 
100% 

16 
100% 

57 
100% 

 
 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
 

Në të dy librat shkollor për klasën e shtatë janë vendosur simbolet shtetërore të 
R. së Maqedonisë nëpërmjet vargjeve dhe notave të himnit “Sot mbi Maqedoni”/„Денес 
над Македонија“ dhe ilustrimit të flamurit (AM-7A, faq. 4 dhe AM-7B, faq. 4 dhe 5).  

Disa këngë i janë kushtuar atdheut. Në këngën e përmendur “Për të gjithë ne”/„За 
сите нас“ (këngë për atdheun) zhvillohen ndjenjat patriotike nëpërmjet vargjeve “Si nëna 
që e rruan fëmijën në ëndërr, ashtu ky vend jonë të na jep shtëpi” (AM-6, faq. 7). Në detyrën 
që vijon pas këngës nxënësve u sugjerohet përjetimet e tyre të nxitura nga ajo t’i shprehin 
nëpërmjet vizatimeve. Ngjashëm, pas vargjeve të këngës “Së bashku mundemi”/„Заедно 
можеме“ (“Shtëpi për ne janë përqafimet tona, agime të bardha, net me yje, të jesh e gjallë, 
emri jot le të festohet me shekuj”), si aktivitet me nxënësit kërkohet që ndjenjat e tyre 
ndaj atdheut t’i tregojnë nëpërmjet vizatimeve (AM-8, faq. 4, 5).  

Në librat shkollor nuk hasen shumë ilustrime ose tekste të cilat i përshkruajnë 
bukuritë e R. Së Maqedonisë. Vetëm në librin shkollor AM-6, pas vargjeve të këngës 
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popullore “Hajde Milke të ikim”/„Ајде Милке да бегаме“, në pjesën “A e dini?”, jepet 
përshkrimi i rajonit të Malishevës, i cili është përmendur në këngë (faq. 57): Nëpërmjet 
ilustrimeve janë paraqitur liqeni i Ohrit dhe Krusheva (AM-7A, faq. 15, 65; AM-7B, faq. 4, 
72), katedralja Sv. Kliment Ohridski në Shkup dhe Plaoshniku në Ohër, Kumanovë (AM-
7B, faq. 32, 33, 68).  
  Atdheu është paraqitur nëpërmjet manifestimeve muzikore që mbahen me traditë 

disa vjeçare. Ashtu, në përmbajtjet mësimore “Festivale muzikore” dhe “Manifestime të 

rëndësishme muzikore” janë përmendur: Xhaz festivali i Shkupit, Makfest në Shtip, 

festivali i rok muzikës Taksirat në Shkup, Ohër Festi, Vera e Ohrit, Mbrëmjet Operistike 

të Majit, Ditët e muzikës maqedonase (AM-8, faq. 76, 77). Tregohet se në të gjithë këto 

manifestime marrin pjesë muzikant të njohur nga R. e Maqedonisë, por nuk është 

theksuar karakteri i saj multikulturor. Në këtë kontekst janë numëruar edhe disa festival 

për fëmijë (Zlatno slavejçe, Kalinka, Si-do, Shareni noti, Super zvezda) (faq. 40), si dhe kore 

dhe ansamble vokale (faq. 45 dhe 46). 

 

Të hapurit ndaj botës 
 
Në librat shkollor të lëndës arsimi muzikor janë përmendur ose shkurtimisht janë 

të prezantuar kompozitor të huaj të muzikës klasike, krijimet dhe portretet e tyre, si dhe 
rrjedhat bashkëkohore në muzikë dhe përfaqësuesit e tyre.  

Në AM-6 janë dhënë biografi të shkurta, fotografi dhe vepra përfaqësuese të katër 
kompozitorëve eminent: Volfgang Amadeus Mocart dhe “Marshi turk” (faq. 13), Johan 
Shtraus – i riu dhe “Në Danubin e kaltër të bukur” (faq. 50), Johanes Brams dhe “Vallja 
hungarez” (faq. 54), Frederik Shopen dhe “Mazurka në B-dur” (faq. 59). Me tekst të 
shkurtë dhe fotografi është prezantuar vallja e romëve hungarez – Çardash. Pas secilit 
tekst janë vendosur detyra që janë të lidhura me muzikën e autorëve të prezantuar. Në të 
njëjtin libër shkollor janë dhënë notat e disa kompozimeve të afirmuar në suaza botërore: 
“Nga bota e re” e Antonin Dvorzhakut (faq. 18, 19), “Përrallë dashurie” nga Frensis Lej 
(faq. 23), “Boni im përtej oqeanit” (faq. 60, 61). Janë paraqitur edhe instrumente të cilat 
përdoren në ekzekutimin e muzikës tradicionale te ne, por kanë prejardhje nga vise tjera 
të botës, siç është darabuku (prejardhje arabe), kanoni (prejardhje turke) dhe qemania 
(qemanxhe) që është karakteristike për vendet arabe dhe Turqisë (AM-6, faq. 50). 
  Në AM-7A, kompozimi i “Odës së gëzimit” nga Betoveni është paraqitur si himn i 
Unionit Evropian dhe është ilustruar me flamujt e vendeve anëtare të UE (faq. 5). Përskaj 
biografisë së shkurtë dhe portretit të Betovenit, është prezantuar edhe kompozimi i tij i 
njohur “Për Elizën” (faq. 20, 21). Në librin shkollor të njëjtë janë dhënë informata për 
jetën dhe veprën e A. Vivaldit, A. Haçaturijanit, B. Smetanës, E. Grig (faq. 28, 29, 34, 35, 
46, 47, 56-59), si edhe notat e baladave të vjetra franceze, ukrainase dhe skoceze (faq. 
17). Informata të ngjashme janë të pranishme edhe në librin shkollor konkurrent AM-7B, 
ku në mënyrë shtesë janë prezantuar jeta dhe vepra e P. I. Çajkovskit, J. Shtraus dhe J. S. 
Bah (faq. 12, 13, 24, 25, 36, 37, 58). Në AM-8 nxënësit kanë mundësi të njihen edhe me 
veprat e V. A. Mocartit dhe K. M. Veberit (faq. 25, 55, 72), si dhe e këngës (kanconës) së 
njohur Italiane “O sole mio”, e cila është dhënë në gjuhë italiane dhe në përkthim (faq. 
64). Në këtë libër shkollor janë përmendur dy manifestime të njohura botërore: 
Evrovizioni dhe festivali i këngës (kanconës) italiane San Remo (faq. 76, 64)  

  Libri shkollor AM-9 është përplot me informata të lidhura me muzikën botërore. 
Në temën Muzikë instrumentale, përskaj prezantimit të instrumenteve muzikore, janë 
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përmendur edhe emrat e virtuozëve të njohur në instrumentet e ndryshme si për 
shembull Nikollo Paganini, Pablo Kazals, Pako de Lusija, Beni Gudman, Luis Armstrong, 
Artur Rubinshtajn, Ringo Star etj. (faq. 37-60). Në temat Opera dhe opereta, janë 
përmendur disa nga kompozitorët më të njohur dhe veprat në këto zhanre muziko-
skenike: Klaudio Monteverdi me “Orfej”, Xhuzepe Verdi me “Nabuko” dhe “Travijata”, 
Zhak Ofenbah me “Orfej nga bota nëntokësore”, Johan Shtraus me “Lakuriqi” (faq. 65-78, 
87-91), si dhe interpretuesit e njohur botëror të operës (Marija Kalas, Luçijano Pavaroti) 
dhe dirigjentë (Zubin Mehta, Oskar Danon). Tekstet janë ilustruar me fotografi të shumta 
të muzikantëve dhe skenave nga shfaqjet e operave të njohura. Në përmbajtjen mësimore 
Shtëpi operistike me tekst dhe fotografi janë paraqitur më të njohurat: Opera e madhe në 
Pariz, La skala e Milanit, Metropoliten në Nju Jork, Bolshoj teatri në Moskë, Opera në Sidnej 
(faq. 73, 74). 

  Një pjesë e përmbajtjeve në AM-9 i kushtohen baletit dhe komedive muzikore (faq. 
9-109). Janë përmendur edhe baletet: “Liqeni i mjellmave” dhe “Arrëthyesja” e Çajkovskit, 
“Romeo dhe Zhulieta” dhe “E përhitura” nga Prokofjef, “Zhizel” nga Adami, si edhe artistët 
baletin të cilët kanë lënë gjurmë të qëndrueshme: Isidora Dankan, Rudolf Nureev, Maja 
Plisecka e të tjerë. Nga komeditë muzikore që kanë fituar fame botërore janë përshkruar 
përmbajtjet e “Tregimi i anës perëndimore” dhe “Fantomi nga opera”, kurse janë 
përmendur edhe “Flokët”, “Evita”, “Macet” etj. 

  Dy temat e fundit në librin shkollor AM-9 i përpunojnë xhaz muzikën dhe pop 
muzikën (faq. 109-112, 115, 116). Është dhënë një shqyrtim i prejardhjes, gjashtë fazat e 
zhvillimit të xhaz muzikës në Amerikë dhe interpretuesit e njohur vokal dhe instrumental 
(Mahalija Xhekson, Luis Armstrong, Bing KRrozbi, Bili Holidej, Kaunt Bejzi, Beni Gudman, 
Majls Dejvis, Çik Koreja, Shade). Në raport me pop muzikën, janë të përshkruar stilet e 
ndryshme (rok, metal, rap, muzika elektronike, R “n” B) dhe përfaqësuesit e tyre në 
skenën botërore (Elvis Presli, Bitëllsat, Led Cepelini, Dip Parpl, Fifti Cent, Eminem, Majkl 
Xhekson, Madona, Bijonse, Alisha Kis). Edhe këto përmbajtje tekstuale janë përplot me 
fotografi të interpretuesve dhe rekomandime për nxënësit të dëgjojnë pika muzikore. 

 

KONKLUZIONE 
 

 Përmbajtjet e librave shkollor të lëndës së muzikës në masë të madhe e reflektojnë 
identitetin kulturor të maqedonasve nëpërmjet folklorit (këngëve dhe valleve 
popullore, instrumenteve muzikore tradicionale, veshjeve kombëtare), këngëve të 
dedikuara festave krishtere, arsimuesve dhe revolucionarëve maqedonas, si edhe 
i autorëve dhe interpretuesve maqedonas të veprave muzikore. Identiteti kulturor 
i disa nga bashkësitë etnike që jetojnë në R. e Maqedonisë kultivohet nëpërmjet 
numrit të vogël të këngëve popullore, instrumenteve dhe interpretuesve 
bashkëkohor të krijimeve muzikore ose artistëve skenik.   

 Numër i vogël i përmbajtjeve qartë tregojnë në ndërveprimin mes anëtarëve të 
bashkësive etnike të ndryshme në R. e Maqedonisë. Në këngët në të cilat 
promovohet bashkëjetesa, ajo më shumë është e paraqitur si vlerë e përgjithshme, 
pa u theksuar dimensioni interkulturor i miqësisë. Vetëm një shembull në mënyrë 
eksplicite tregon në ndërveprimin mes interpretuesve muzikor nga R. e 
Maqedonisë me përkatësi të ndryshme nacionale, gjatë ekzekutimit të këngës e 
cila flet për bashkëjetesën. Gjithashtu përmendet edhe përdorimi i instrumenteve 
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të njëjta popullore gjatë ekzekutimit të këngëve dhe valleve popullore të traditës 
së tyre.  

 Në librat shkollor nuk vërehen përmbajtje të cilat tregojnë praninë e stereotipave 
dhe paragjykimeve në çfarëdo baze.  

 Autorët maqedonas të krijimeve muzikore janë më shumë të përfaqësuar, pas së 
cilave vijnë ata të huajt, pothuajse nuk ka vepra muzikore të artistëve nga 
bashkësitë tjera etnike në R. e Maqedonisë. Shumë i madh është numri i krijimeve 
nga autorë të panjohur, e këtu hyjnë edhe këngët popullore. 

 Marrë në përgjithësi, ekziston jo baraspeshë e madhe të autorëve të prezantuar të 
veprave muzikore nga aspekti i përkatësisë gjinore, në dobi të meshkujve. Nga kjo 
dallohet vetëm libri shkollor AM-6, në të cilin numri i autorëve maqedonas nga 
gjinia femërore është më i madh se ai i meshkujve.  

 Në mënyrë eksplicite nuk është theksuar shumë karakteri multikulturor i atdheut, 
por ekzistojnë përmbajtje në të cilat është prezantuar folklori i pjesëtarëve të 
bashkësive të ndryshme etnike, edhe pse jo në masë të duhur dhe në baraspeshë 
me përfaqësimin me përqindje në popullsi. Në një pjesë të librave shkollor janë 
paraqitur simbolet shtetërore, e nëpërmjet disa këngëve të kushtuar atdheut 
zhvillohen ndjenjat patriotike.  

 Të hapurit ndaj botës është e paraqitur nëpërmjet informatave të ndryshme për 
autorë, vepra, rrjedha muzikore, interpretuesve vokal, instrumental dhe skenik 
nga e kaluara dhe e tashmja. Tekstet janë pasuruar me fotografi përkatëse të 
shumta, si edhe detyra, aktivitetet dhe rekomandime për nxënësit për thellimin e 
njohurive dhe të përjetimeve të muzikës. Në raport me numrin dhe 
shumëllojshmërinë e përmbajtjeve të këtij lloji prin libri shkollor AM-9.    

 Krahasimi i librave shkollor të lëndës arsimi muzikor të cilët janë shkruar në katër 
gjuhë në të cilët zhvillohet mësimi tregon se ata janë identik sipas përmbajtjes, 
gjegjësisht nuk është bërë përshtatja e tyre edhe kur bëhet fjalë për tekstet e 
kompozimeve muzikore. Në librat shkollor në gjuhë serbe tekstet e këngëve kanë 
ngelur në maqedonisht, kurse në librat shkollor në gjuhë shqipe, në AM-6gjsh janë 
lënë versionet maqedonase, kurse në librat shkollor të tjerë përveç këngët në 
gjuhë maqedonase ka edhe përkthim në gjuhë shqipe të  këngëve. Në librat 
shkollor në gjuhë turke në AM-6gjt këngët janë përkthyer në turqisht, kurse në të 
tjerat janë dhënë në të dy gjuhët. 

 

 

 

 

ARSIMI FIZIK DHE SHËNDETËSOR 
 

 
Në analizë qenë përfshirë katër libra shkollor të lëndës arsimi fizik dhe 

shëndetësor, të dedikuar për nxënësit nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë të arsimit 
fillor nëntëvjeçar që ndjekin mësimin në gjuhë maqedonase, shqipe, turke dhe serbe. Nga 
këtu analiza përfshin gjithsej 16 libra shkollor, nga të cilat katër origjinalet janë shkruar 
nga autorë maqedonas, kurse të tjerët paraqesin përkthime të tyre.  
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Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia 
nacionale dhe fetare) 

Në librat shkollor të lëndës arsimi fizik dhe shëndetësor vetëm në një temë janë 
prezantuar elemente nga tradita kulturore e popullit maqedonas. Në librin shkollor për 
klasën e gjashtë, në kuadër të temës Valle, janë përshkruar lëvizjet e duarve, hapat dhe 
qëndrimi i trupit në vallet më të ngadalshme (Lesnoto, Nevestinsko) dhe valle më të shpejta 
(Çuçuk, Baba Gjurgja), si edhe në vallet e meshkujve dhe të femrave (AFSH-6, faq. 38-40). 
Më në hollësi janë përshkruar vallet Buçvansko, Pajdushka dhe Crnogorka. Në njërën na 
detyrat e nxënësve kërkohet të informohet për më shumë lloje të valleve popullore. Si 
shtojcë janë dhënë fotografitë nga valle të meshkujve dhe të femrave, si dhe të veshjeve 
kombëtare maqedonase gjithashtu theksohet se sipas veshjes njihet nga cili vis është 
vallja. Më tej theksohet se veshja është një nga shenjat e popullit maqedonas, sepse në 
botë nuk ekziston e ngjashme si ajo, kurse atdheu jonë bie në vendet me numër më të 
madh të veshjeve të shumëllojshme (Mijakut, e Shkupit, na Maqedonia lindore etj.). Në 
librin shkollor për klasën e shtatë, në kuadër të së njëjtës temë, është theksuar se vallet 
popullore kanë traditë të gjatë, e ne posedojmë pasuri të këngëve dhe valleve popullore. 
Teksti shoqërohet me katër ilustrime të cilat paraqesin valle popullore maqedonase, e kjo 
shihet nga veshjet e valltarëve dhe sipas mënyrës së mbajtjes së trupit (AFSH-7, faq. 30).   

Në librat shkollor për klasën e tetë dhe të nëntë, në temën Valle popullore, 
theksohet se R. e Maqedonisë posedon trashëgimi të pasur folklorike, si dhe se çdo rajon 
ka valle specifike të meshkujve dhe të femrave (AFSH-8, faq. 77-79; AFSH-9, faq. 60-6). 
Janë përmendur disa shembuj të valleve popullore maqedonase: Lesnoto, Teshkoto, 
Nevestinskoto, Kalajxhisko, Egejsko, Tresnica, të cilat janë karakteristike për ndonjë nga 
rajonet e valleve: perëndimore, jugperëndimore, jugore, lindore dhe veriore. Gjithashtu, 
është përmendur se çdo rajon i valleve në R. e Maqedonisë ka veshje karakteristike të 
meshkujve dhe të femrave, si dhe instrumentet (kavalli, gajdja, daullja, surlja) me të cilat 
ekzekutohet muzika në të cilën luhen vallet. “Çdo popull e zgjedh instrumentin e tij me 
anë të së cilit e tregon muzikalitetin dhe nevojën e lirisë shpirtërore. Piskama e surles dhe 
bubullima e daulleve janë simbol i mosnënshtrimit, kurse gajdet dhe kavalli janë simbol i 
nevojës së përhershme për plotësimin e pasurisë shpirtërore” (AFSH-6, faq. 43). Si 
shtojcë e teksteve janë dhënë fotografi në të cilat janë prezantuar ekzekutues të valleve 
të meshkujve dhe të femrave, instrumenteve tradicionale maqedonase dhe pjesë të 
veshjes popullore maqedonase. Si aktivitete të nxënësve, lidhur me këtë temë, janë të 
mësuarit dhe vallëzimi i 3 valleve sipas zgjedhjes së mësimdhënësit dhe të nxënësve, si 
dhe hulumtim i nxënësve me cilat instrumente ekzekutohen vallet maqedonase, 
nëpërmjet bisedës me mësimdhënësin dhe me prindërit (AFSH-8, faq. 78-79; AFSH-9, faq. 
62).  

Nuk janë gjetur përmbajtje të cilat do t’i pasqyronin traditat dhe identitetit 
kulturor të bashkësive të tjera etnike të cilat jetojnë në R. e Maqedonisë. Vetëm në librin 
shkollor për klasën e shtatë, është theksuar se secili popull ka kulturën e tij e cila e 
zhvillon krijimtarinë e këngëve dhe valleve (AFSH-7, faq. 30), në librin shkollor të klasës 
së nëntë me një fjali theksohet nevoja e mësimit të valleve popullore të popujve tjerë 
sepse paraqesin pjesë të pandashme të kulturës shpirtërore të komunitetit (AFSH-9, faq. 
61), kurse në librin shkollor për klasën e gjashtë theksohet përfitimi nga njohja e 
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traditave të viseve tjera nga ku e kanë prejardhjen vallet dhe vallëzimet moderne (AFSH-
6, faq. 42).   
 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
  

Përveç nëpërmjet fotografive, ku janë treguar fëmijë ose të rritur të gjinive dhe 
racave të ndryshme si garojnë (të përpunuar në pjesën Hapja ndaj botës) ky indikator 
është prezantuar nëpërmjet aktiviteteve të propozuar për nxënësit, janë vendosur nga 
disa njësi tematike, me të cilat ata nxiten që së bashku me mësimdhënësin të organizojnë 
gara në vrapim në shkollë (AFSH-7, faq. 12, 15; AFSH-8, faq. 31, 33, 34, 36, 38; AFSH-9, 
faq. 23-25), në basketboll, volejboll, futboll, hendboll, ping-pong (AFSH-7, faq. 31, 39; 
AFSH-8, faq. 85,93; AFSH-9, faq. 75, 81, 91). Në librin shkollor për klasën e gjashtë, 
nëpërmjet përmendjes së përfitimeve nga marrja me aktivitete sportive, theksohet edhe 
zhvillimi i shoqërimit të ndërsjellë të të gjithë nxënësve dhe bashkëpunimi ekipor, 
respektimi dhe ndërtimi i raportit korrekt sportive ndaj tyre, pranimi i aftësive të 
ndryshme të nxënësve, dhënia e ndihmës (AFSH-6, faq. 19, 34, 50, 60). 
 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në asnjërin nga librat shkollor nuk ka tekste ose ilustrime të cilët tregojnë praninë 
e stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze. 

 

Emrat e sportistëve nga R. e Maqedonisë 
 
 Në tekste hasen shumë pak emra të sportistëve nga R. e Maqedonisë. Vetëm në 
librin shkollor për klasën e gjashtë është dhënë teksti dhe fotografi e basketbollistit Petar 
Naumovski, i cili ka qenë kapiten i reprezentacionit të Maqedonisë, por edhe ka luajtur 
për klube të huaja (AFSH-6, faq. 61). Nga bashkësia boshnjake, me tekst të shkurtë është 
prezantuar hendbollistja Indira Kastratoviq e cila ka luajtur për reprezentacionin e R. së 
Maqedonisë (AFSH-6, faq. 51).   
 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM 

 

Në librat shkollor Republika e Maqedonisë nuk është prezantuar si bashkësi 
multietnike dhe multikulturore, as që janë paraqitur sukseset e sportistëve nga atdheu 
ynë të cilët do të nxisnin zhvillimin e patriotizmit. Të vetmet në këtë drejtim janë 
përmbajtjet të kushtuara valleve popullore maqedonase, instrumenteve popullore dhe 
veshjeve popullore, të cilat janë përpunuar në kuadër të indikatorit të pare, si edhe 
prezantimit të shkurtë të dy sportistëve të suksesshëm nga R. e Maqedonisë, të treguar 
në indikatorin e katërt.  
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Të hapurit ndaj botës 
 
 Ky indikator është paraqitur nëpërmjet përmbajtjeve për historinë e sporteve të 
caktuara të cilët rrjedhin nga vende të ndryshme të botës. Më shumë informata të këtij 
tipi hasen në librat shkollor për klasën e gjashtë dhe të tetë, ku është dhënë e dhëna se 
ping-pong është lojë e cila në shekullin e XX është paraqitur në Angli, e pastaj është bërë 
shumë e popullarizuar në Azi; se zanafillat e badmintonit datojnë që nga viti 200 p.e.s, në 
vitin 1899, u luajt ndeshja e pare në Angli, kurse nga viti 1992 në Barcelonë bëhet lojë e 
olimpiadës; se në vitin 1700 janë shpikur veglat gjimnastike hekuri gjimnastikor, 
paralelet dhe trari; se kampionatet botërore në hendboll filluan të mbahen nga viti 1938 
për meshkujt dhe 1957 për femrat; se basketbollin e ka shpikur kanadezi Xhejms Najsmit 
në vitin 1891; se biçikleta u paraqit në shekullin e XIX në Evropë, kurse garat më të 
popullarizuara në biçikletizëm janë Xhiro di Italia dhe Tur de Frans (AFSH-6, faq. 35, 51, 
61; AFSH-8, faq. 101, 106, 109; AFSH-9, faq. 103, 104). Na rekorderët e afirmuar botëror 
janë përmendur: Jusein Bolt dhe Majkëll Xhonson në vrapim, Bo Bimon dhe Majkëll Pauel 
në kërcim në largësi, Sergej Bubka, Havier Sotomaer dhe Stevka Kostadinova në kërcim 
në lartësi, Rendi Barns dhe Natali Lisovskaja në hedhjen e gjyles (AFSH-6, faq. 20, 21; 
AFSH-8, faq. 31, 41, 43, 45). Pothuajse në të gjithë njësitë tematike janë përfshirë fotografi 
të sportistëve nga të dy gjinitë në disiplina të ndryshme sportive që janë bërë në gara, 
mitingje, turne të ndryshme, por nuk ka të dhëna për emrin e sportistit, shteti nga vjen, 
ekipi/reprezentacioni për të cilin garon, as edhe vendndodhjen e ngjarjes sportive. Në 
fotografi janë paraqitur atletë dhe garues në sporte grupore nga raca dhe kultura të 
ndryshme (AFSH-6, faq. 10, 20, 4; AFSH-8, faq. 32, 35,40; AFSH-9, faq. 71,77, 81, 110). 
 

Në kuadër të njësisë tematike Vallëzime modern, janë dhënë informata për 
paraqitjen e tyre në Evropë, e pastaj edhe në pjesët tjera të botës, për ndarjen e tyre në 
lloje (balet, valle klasike, latine-amerikane, folklorike, standarde), Në librin për klasën e 
gjashtë janë numëruar vallëzimet modern (tango, vals, rokënrol, tvist, hip hop, zumba, 
xhaz balet) dhe shkurtimisht janë përshkruar rokënroli dhe tvisti (AFSH-6, faq. 41).   
 
 

 

 

KONKLUZIONE 
 

 Në librat shkollor të lëndës arsimi fizik dhe shëndetësor nuk është prezent 
dimensioni interkulturor. 

 Në tekstet, detyrat dhe ilustrimet referohet vetëm për identitetin kulturor të 
popullit maqedonas nëpërmjet paraqitjes së valleve, veshjeve dhe instrumenteve 
popullore maqedonase.  

 Edhe pse theksohet ndërveprimi mes nxënësve në kontekst të aktiviteteve 
sportive, në asnjërin nga librat shkollor nuk tregohet në mënyrë eksplicite për 
bashkëpunimin ndëretnik dhe për shoqërim. 

 Në asnjërin libër shkollor nuk ka tekste ose ilustrime të cilat tregojnë praninë e 
stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze. 
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 Në librat shkollor Republika e Maqedonisë nuk është paraqitur si bashkësi 
multietnike dhe multikulturore, as që janë prezantuar sukseset e sportistëve nga 
atdheu ynë të cilët do të nxitnin zhvillimin e patriotizmit. Vetëm në librin shkollor 
për klasën e gjashtë është prezantuar një sportist i suksesshëm maqedonas dhe 
një sportiste nga bashkësia etnike boshnjake e cila jeton dhe punon në R. e 
Maqedonisë.  

 Të hapurit ndaj botës është prezantuar nëpërmjet përmbajtjeve për historinë e 
sporteve të caktuara, emrave të sportistëve të suksesshëm në disiplina të 
ndryshme, si dhe përshkrim i vallëzimeve që rrjedhin nga vende të ndryshme të 
botës. 

 

 

ARSIMI TEKNIK 
 

Në analizë qe përfshirë një libër shkollor i lëndës arsimi teknik për nxënësit e 
klasës së gjashtë të arsimit fillor nëntëvjeçar, të cilët ndjekin mësim në gjuhë 
maqedonase, shqipe, turke dhe serbe. Nga këtu, analiza përfshin gjithsej 4 libra shkollor, 
nga të cilët tre libra shkollor paraqesin versione të përkthyera të librit shkollor origjinal 
i shkruar nga autor maqedonas. (Shtojca 1).  

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia 
nacionale dhe fetare) 
 

Njësia e vetme tematike në të cilën vjen në shprehje zhvillimi i identitetit kulturor 
të maqedonasve dhe i pjesëtarëve të bashkësive të tjera që jetojnë në Republikën e 
Maqedonisë është titulluar si “Arkitektura maqedonase” (AT-6, faq. 51-53). Në atë janë 
theksuar veçoritë kryesore të arkitekturës së vjetër maqedonase: dizajni specifik, guri si 
material themelor për ndërtim, konstruksioni i drurit, çardakët e stolisur të drurit, 
dritare të drurit dhe kapakët. Janë të përmendur qytetet Ohri, Krusheva dhe Kratova si 
vende në të cilët më së shumti janë ruajtur shtëpitë e vjetra nga fillimi i shekullit të kaluar, 
të ndërtuar në mënyrë tradicionale. Si shtojcë e përshkrimeve, janë dhënë ilustrime të 
shtëpive të ndërtuar në frymën e arkitekturës së vjetër qytetare maqedonase (AT-6, faq. 
51, 52, 59). Në këtë kontekst në faq. 60 nga nxënësit kërkohet t’i përmendin 
karakteristikat kryesore të arkitekturës së vjetër maqedonase, kurse në faq. 59 të bëjnë 
hulumtime të shtëpive me arkitekturë të vjetër maqedonase dhe në bazë të asaj të 
punojnë makete. 

Në kuadër të temës së njëjtë tregohet dimensioni multikulturor i trashëgimisë 
arkitektonike, të cilën e përbëjnë më shumë kategori: shtëpi e krishterë, bujtina të 
manastireve, shtëpi myslimane dhe vendbanimi i bejlerëve. “Ndërtuesi ka ndërtuar 
njëkohësisht për nevojat edhe të popullatës myslimane dhe të asaj krishtere” (AT-6, faq. 
52). Në vazhdim është përshkruar brendia e shtëpisë së vjetër myslimane, në bazë të së 
cilës nxënësit mund t’i vërejnë ngjashmëritë dhe dallimet të shtëpisë tradicionale të 
krishterë dhe asaj myslimane. 



106 
 

Si shtojcë e trashëgimisë kulturore, e në kuadër të njësisë tematike “Zbatimi i 
drurit si material teknik”, janë dhënë fotografi të sendeve të vjetra të punuar nga druri: 
orë e vjetër, vegël e vjetër për tjerrje (furkë) (AT-6, faq. 30 dhe 31). 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
  

Nuk vërehen shembuj të ndërveprimit mes etnikumeve të ndryshme të cilët 
jetojnë në R. e Maqedonisë. 

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 
 

Në librin shkollor nuk janë prezent stereotipa dhe paragjykime në bazë etnike ose 
fetare. Vetëm vërehen stereotipi gjinore në raport të profesionit, kështu në ilustrime janë 
paraqitur vetëm meshkuj të cilët punojnë në fabrika dhe polic komunikacioni të cilët e 
rregullojnë komunikacionin (AT-6, faq. 26, 27, 57, 62, 64, 65). 

 

Emra personal 
  

Në librin shkollor nuk përmenden emra personal. 

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 

 

Nuk janë prezent përmbajtje të cilat kontribuojnë për zhvillimin e patriotizmit dhe 
kujdesit për atdheun. Republikës së Maqedonisë i referohet vetëm nëpërmjet shembujve 
të arkitekturës së vjetër maqedonase dhe qytetet në të cilat ajo veçanërisht është prezent, 
e të cilat janë përshkruar tek indikatori Identiteti kulturor.  

 

Të hapurit ndaj botës 
 

Duke marrë parasysh se përmbajtjet e librit shkollor të lëndës arsimi teknik janë 
nga fusha e teknikës, teknologjisë dhe komunikacionit dhe kanë karakter universal, hapja 
ndaj botës është kategori e domosdoshme. Ashtu, në tërësinë tematike “Vizatimi teknik 
dhe dizajni”, autori tregon se vizatimi teknik, nëse është i vizatuar sipas rregullave 
ndërkombëtare, mund ta kuptojnë inxhinierët edhe në vende tjera sepse paraqet gjuhë 
ndërkombëtare për komunikim (AT-6, faq. 7). Më tej janë të sqaruara teknika të 
ndryshme të dizajnimit, duke përfshirë edhe dizajnin me zgjedhje softuerike grafike, me 
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çka kursehet në kohë, hapësirë dhe material. Si shembull për zbatimin e dizajnit grafik 
është dhënë logoja e brendit të huaj për pajisje sportive NIKE, kurse nga nxënësit 
kërkohet të përmendin edhe brende të tjera botërore të cilët i njohin (AT-6, faq. 14 dhe 
22). 

Edhe në punën “Puna me material dhe konstruktimi” (AT-6, faq. 25-60) përdoren 
informata bashkëkohore nga fusha e ndërtimtarisë, industrisë së drurit, tekstilit, 
mekanikës, pajisjeve elektrike dhe elektronike, të cilat janë përfitime të shkencës 
teknikës dhe teknologjisë botërore. Tekstet janë shoqëruar me vizatime dhe fotografi 
përkatëse, kurse në fund të tërësisë tematike janë parashtruar pyetje për kontroll të 
njohurive. 

Edhe tema e fundit “Komunikacioni” (AT-6, faq. 60-73) ka për qëllim t’i njoftoj 
nxënësit me sinjalizimin rrugor dhe rregullat e rregullimit të komunikacionit, të cilat në 
pjesën më të madhe janë universale dhe të ndikohet që tek ata të zhvillohet kultura e 
komunikacionit. Edhe këtu si shtojcë e teksteve janë dhënë ilustrime, pyetje për 
kontrollim të të mësuarës, si edhe situate problemore në komunikacion të cilat nxënësit 
duhet t’i zgjedhin 

 

 

KONKLUZIONE 
 

 Nxënësit e klasës së gjashtë, të cilët e ndjekin mësimin në katër gjuhët në të cilët 
zhvillohet mësimi, mësojnë nga libri i njëjtë shkollor të arsimit teknik, të cilit i është 
bërë vetëm përkthim në gjuhën e caktuar. Ajo është e arsyeshme nëse merret parasysh 
fakti se përmbajtjet të cilat janë përpunuar në to janë nga fusha e teknikës, teknologjisë 
dhe komunikacionit, e në masë të madhe kanë karakter universal. 

 Një numër i vogël i përmbajtjeve kanë të bëjnë me Republikën e Maqedonisë dhe 
specifikave kulturore të popullsisë së saj. Identiteti kulturor i bashkësive është 
paraqitur kryesisht nëpërmjet përshkrimeve të arkitekturës tradicionale maqedonase, 
ku janë prezantuar veçoritë e eksterierit dhe enterierit të shtëpisë krishtere dhe 
myslimane dhe janë dhënë ilustrime me shtëpi autentike në qytete të Maqedonisë ku 
ka arkitekturë të vjetër qytetare. 

 Në librin shkollor nuk ka përmbajtje që tregojnë për ndërveprimin mes pjesëtarëve të 
etnikumeve të ndryshme në Republikën e Maqedonisë, as që janë përmendur emra 
personal karakteristik për këto vise. 

 Në librin shkollor nuk janë shprehur stereotipa dhe paragjykime në bazë etnike ose 
fetare, por mund të interpretohet si stereotip gjinor në raport të profesioneve e dhëna 
se në ilustrime në të cilët janë paraqitur punëtorë në fabrikë dhe polic komunikacioni 
nuk ka personazhe femërore.  

 Temat që janë përpunuar në librat shkollor tregojnë hapje të madhe ndaj botës sepse 
bazohen në gjuhë ndërkombëtare të komunikimit. Veglat për dizajn teknik, punën me 
materiale, konstruktimi dhe normat dhe rregullat e komunikacionit janë përfitime nga 
shkenca, teknika dhe teknologjia botërore, kështu ka pak hapësirë për etnocentrizëm. 
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GJUHA DHE KULTURA E VLLEHVE 
 

Në analizë është përfshirën një libër shkollor për lëndën zgjedhore Gjuha dhe 
kultura e vllehve, i dedikuar për nxënësit e klasës së gjashtë të arsimit fillor nëntëvjeçar 
(Shtojca 1). 
 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia 
nacionale dhe fetare) 
 
  Siç theksojnë autoret në parathënien e librit shkollor GJKV-6, ai duhet t’u ndihmojë 
nxënësve ta mësojnë gjuhën vllahe dhe t’i njoftojnë vlerat kulturore të vllehve. Nga këtu, 
tërë libri shkollor kontribuon për zhvillimin e identitetin kulturor te pjesëtarët e kësaj 
bashkësie. Në atë janë përfshirë përmbajtje të cilat u mundësojnë nxënësve të fitojnë 
njohje të thelluara dhe t’i zhvillojnë shkathtësitë gjuhësore nëpërmjet sqarimit të 
rregullave të të folurit, të leximit dhe të shkrimit në gjuhë vllahe dhe nëpërmjet 
ushtrimeve të të njëjtave. Në kuadër të dhjetë tërësive tematike, përveç përmbajtjeve për 
gjuhën, janë përfshirë edhe poezi nga krijimtaria popullore vllahe, tregime, tekste për 
zakonet e vllehve dhe informata nga e kaluara, personalitete të rëndësishme, vendbanime 
vllahe, arkitektura specifike.  
  Përmbajtja e parë e librit shkollor është himni vlleh “Besëlidhja 
princore”/„Dimãndarea pãrinteascã“ nga autori Konstantin Belamçe, i cili është 
personalitet i rëndësishëm i kulturës vllahe (GJKV-6, faq. 6). Në të janë theksuar 
respektimi i gjuhës së vet si një nga veçoritë e identitetit nacional. Më tej hasen disa këngë 
vllahe: “Unë të dua”/„Io ti voi“ (faq.11), “Stuhi, stuhi e tmerrshme”/„Dãndãnã lai 
dãndãnã“ (faq. 27), “Vajzë, vajzë pse të qorton nëna”/„Featã lea featã tsi-nj ti ãncaci mãta“ 
dhe “Një ditë në livadh”/„Оi ,stam nã dzuã tru livadi“ (faq.57), “Vajzat vllahe”/„Featili a 
armãnilor“ (faq.58), “Kiraca ime”/„Lea Chiratsa a mea“ dhe “Mirë që më linde 
nënë”/„Ghini mi fatsesh lea dado“ (faq.62), si edhe përralla popullore “Koprraci”/„Sclinci“ 
(faq. 37). 

Në librin shkollor theksohet se nëpërmjet këngëve dhe valleve, nëpërmjet folklorit, 
vllehtë njihen në botë dhe dallohen nga bashkësitë tjera etnike (GJKV-6, faq. 47). Një pjesë 
e përmbajtjeve tregojnë zakone gjatë dasmave: “Disa adete që bëhen në dasmë 
vllehe”/„Аndau adets tsi s-fac la numtã armãneascã“) dhe “Nusja e re”/„La ãnveasta nau“) 
(faq. 54-56), kurse një pjesë i kushtohet këngëve, valleve dhe festivaleve në të cilët vllehtë 
e prezantojnë pasurinë e tyre kulturore:: “Vllahët luajnë dhe këndojnë”/„Armãnjlji cãntã 
shi giocã“, “Ditët e kulturës vllahe në Republikën e Maqedonisë”/„Dzãlili culturãljei 
armãneascã tu Republica Machidunia“), “Këngë të reja të kompozuara në gjuhë 
vllahe”/„Nali componati cãntits pi limba armãneascã“ (faq.46, 49,19). Tekstet (“Veshja e 
begatshme vllahe me ngjyra të bukura, e thurur me sërma dhe rruaza, me të vërtetë është 
bukuri për sy...”) janë pasuruar me ilustrime të cilat paraqesin veshje popullore vllahe 
dhe punë artizanati (faq. 25, 27, 36,37,44-46, 49, 55, 68). Në kuadër të ushtrimit III nga 
tërësia e dhjetë tematike, kërkohet nga nxënësit të ofrojnë ide kreative për promovimin 
e këngës vllahe (GJKV-6, faq. 47). Theks i veçantë vihet në manifestimin Ditët e kulturës 
vllahe në R. e Maqedonisë, i cili organizohet nga viti 2000 dhe ka karakter internacional, a 
e organizon Shoqata e Shkrimtarëve dhe Artistëve Vlleh. 

Prejardhja e vllehve është paraqitur në tekstin “E kaluara e vllehve”/„Tricutlu a 
armãnjlor“. Në atë është përmendur se në vitin 1905 sulltani i Perandorisë Osmane Abdul 
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Hamidi II, me Dekret i pranon vllahët (GJKV-6, faq. 45). Në një tekst të shkurtë në kuadër 
të ushtrimit II, është përmendur e kaluara e vendbanimit vlleh Voskopojë. “Babai im na 
fliste për historinë e vllehve, çfarë metropole e madhe ka qenë ky qytet më herët. Ka pasur 
shumë kisha, teatro, biblioteka dhe ka qenë qendër kulturore...” (faq. 25). Teksti 
shoqërohet me fotografi të vjetër në të cilën paraqitet një familje tipike vllahe. Në fletën 
e njëjtë në kuadër të ushtrimit III, nga nxënësit kërkohet të diskutojnë për të kaluarën e 
vllehve, të kujtojnë ndonjë vlleh nga historia, si për shembull Pitu Guli, vëllezërit Manaki, 
Konstantin Belemaçe etj. Në kontekst të kësaj teme është prezantuar një intervistë me 
një vllahe të vjetër e cila flet për të kaluarën kur vllahët kanë jetuar jetë nomade, kanë 
lëvizur me kopetë e deleve nga fusha në male, kurse shtëpitë i kanë pasur nëpër fshatra 
(faq. 24). 

Vendbanimet dhe arkitektura vllahe përmenden si pjesë e pasurisë kulturore të 
kësaj bashkësie. Nëpërmjet tekstit dhe fotografive është treguar arkitektura e vjetër në 
Krushevë, e cila që nga viti 1927 qe e vizituar nga arkitekti i njohur francez Korbizie (faq. 
22, 23, 47). Me tekst të shkurtë dhe fotografi janë paraqitur edhe bukuritë e fshatit 
Nizhepole të rrethit të Manastirit, e cila është banuar me popullatë dominuese vllahe (faq. 
33).  
  Përkundër numrit të madh të përmbajtjeve nëpërmjet të cilave promovohet 
identiteti kulturor i vllehve, mungojnë përmbajtje të cilat i paraqesin maqedonasit dhe 
bashkësitë e tjera etnike që jetojnë në Republikën e Maqedonisë.   
 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
 
  Ndërveprimi mes personazheve në tekstet më së shpeshti bëhet mes pjesëtarëve 
të bashkësisë etnike vllahe, kurse shumë janë të rrallë shembujt për miqësi dhe 
bashkëpunim mes pjesëtarëve të bashkësisë vllahe me ato të bashkësive të tjera që 
jetojnë në R. e Maqedonisë. Si shembull për llojin e parë të ndërveprimit është teksti në 
të cilin flitet për korrespodencën mes dy djemve vlleh, nga të cilët njëri është në 
Maqedoni, kurse tjetri në Francë (GJKV-6, faq. 9). Shembulli i dytë është letra që e dërgon 
vllahja Anica shoqes së saj Marija, e cila është maqedonase (faq. 30). 
  Në kuadër të temës Këngë të reja të kompozuara në gjuhën vllahe është dhënë e 
dhëna se në vitin 2001-2002 në R. e Maqedonisë përsëri është organizuar festival i 
këngëve të reja të kompozuara në gjuhën vllahe, nën emrin “Fontana nga ari”, ku kanë 
marrë pjesë këngëtar nga skena më e gjerë maqedonase, e që nuk janë vetëm vlleh (faq. 
19). Në kontekst të vendbanimeve në R. e Maqedonisë në të cilën jetojnë numër më i madh 
i vllehve, theksohet se fshati Nizhopole në rrethin e Manastirit është një nga të rrallët ku 
edhe banorët tjerë të cilët nuk janë vlleh e flasin mire gjuhën vllahe (GJKV06, faq. 23). 
 
 

 

Stereotipe dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 
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Nuk vërehen stereotipa dhe paragjykime në bazë etnike, fetare ose çfarëdo baze 
tjetër. 
 

 

Emra personal, personalitete historike dhe autorë të bashkësive të 
ndryshme  
  

Në përmbajtjet e librit shkollor mund të vërehet përdorimi i emrave personal vlleh 
(Niko, Pançi, Qiri, Zoja, Hristu, Jani), me disa përjashtime kur janë përmendur emrat 
internacional (Fani, Stela, Ana, Lena). Aspak nuk janë përmendur emra mysliman, 
karakteristik për pjesëtarët e bashkësisë shqiptare, turke, boshnjake dhe rome, përveç në 
një shembull nga historia ku përmendet emri i sulltanit të Perandorisë Osmane Abdyl 
Hamid dhe Ali Pashë Janina. 
  Për sa i përket veprimtarëve të rëndësishëm të bashkësisë vllahe në R. e 
Maqedonisë, janë prezantuar arritjet e shkrimtarit dhe aktivistit për rruajtjen e kulturës 
dhe gjuhës vllahe, Niko Popnikola dhe i doajenit të këngës vllahe Atanas Jorica (faq. 66, 
68). Nuk hasen shkrime për krijues në fushë të kulturës të cilët u përkasin bashkësive 
tjera në R. e Maqedonisë.  

Libri përmban gjithsej 38 krijime, nga të cilat 9 janë vjersha/poezi, 3 përralla, 6 
fabula dhe 0 tekste në prozë. Në 37 tekste (97,44%) autorët nuk janë të njohur, që 
pamundëson të fitohet pasqyra për përkatësinë e tyre nacionale dhe gjinore. Duke marrë 
parasysh përmbajtjen e një pjesë të krijimeve,mund të supozohet se autorët janë vlleh, 
por nuk mund të vërtetohet me siguri. Vetëm një krijim (2,56%) është përmendur autori, 
Konstantin Belemaçe, i cili është vlleh dhe është autor i himnit vlleh.  
 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
   
  Në librin shkollor nuk vërehen tekste të cilët zhvillojnë ndjenja patriotike, nuk 
janë prezantuar simbolet shtetërore të Republikës së Maqedonisë, as që është theksuar 
përbërja multietnike e popullatës së saj. Në këtë kontekst kryesisht janë përfshirë tekste 
dhe ilustrime të cilat i paraqesin bukuritë e saj, gjatë së cilës më së shumti janë të 
përfaqësuar qytetet në të cilat jeton një përqindje e madhe e popullatës vllahe në R. e 
Maqedonisë, siç janë Krusheva, Manastiri, Shkupi, Shtipi, Koçani (GJKV-6, faq. 20, 22 dhe 
23), si edhe vendet turistike Ohri, Mavrova, Kodra e Diellit, Kozhufi, Nizhopole (faq. 21, 
30, 31, 33). Kështu për shembull, Krusheva është përshkruar si “qytet në rreze të malit 
Baba, i fshehur në pyll, i rrethuar me gjelbërim” (faq. 23), Mavrova si vend me ajër të 
pastër (fa. 30), kurse Nizhopole si destinacion atraktiv për turistët e rajonit, siç janë 
grekët dhe shqiptarët (faq. 33). 
 

 

Të hapurit ndaj botës 
 

Përmbajtjet të cilët tregojnë hapjen ndaj botës kanë të bëjnë me paraqitjen e 
vllehve të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës, e që punojnë për 
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rruajtjen e gjuhës dhe kulturës vllahe, ose të teksteve në të cilat personazhet udhëtojnë 
në destinime të ndryshme.  

Për sa i përket temës së pare, janë prezantuar: Vasile Barba, vlleh që ka jetuar dhe 
punuar në Romani dhe Gjermani, e është i njohur me moton e tij “Një jetë-një ide, tërë 
jetën vetëm për vllahët”; Mariana Bara, gjuhëtare dhe shkrimtare nga Romania dhe Qira 
Mancu, poeteshë vllahe nga Gjermania (GJKV-6, faq. 63-65, 67). Në tërësinë e dytë 
tematike, në kuadër të ushtrimit III, janë dhënë informata për Dini Trendu, vlleh nga 
SHBA-të, i cili në vitin 2001 e ka nxjerr CD e pare me rok këngë në gjuhë vllahe. 
Njëkohësisht,përmendet edhe emir i këngëtares së re Florentina Kostea nga Romania e 
cila ka nxjerr CD me këngë të vjetër vllahe të përpunuar në stil modern (faq. 17). 
 Për sa i përket temës së dytë, në njësinë mësimore “Plane për udhëtim”, 
përshkruhet vizita Parisit, aeroporti Sharl de Gol, kulla e Ajfelit, Monmartr, Versaji, kurse 
tekstet janë pasuruar me 7 fotografi nga atraksionet më të mëdha në Paris (GJKV-6, faq. 
3-35). Në tekst tjetër flitet për festivalin e këngëve tradicionale vllahe që mbahet në 
Eskibaba në Romani, si edhe festivali folklorik që e organizojnë vllahët e Greqisë (faq. 46).  
 
 

KONKLUZIONE 
 

 Përmbajtjet në librin shkollor e pasqyrojnë identitetin kulturor të vllehve, 
nëpërmjet prezantimit të një pjesë të krijimit letrar, zakonet, këngët dhe vallet  
tradicionale, veshjet dhe punët e artizanatit, arkitektura, historia, por edhe jeta 
bashkëkohore. Mirëpo, mungojnë përmbajtje të cilët e paraqesin identitetin 
kulturor të bashkësive të tjera etnike që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. 

 Pjesë të përmbajtjeve tregojnë për ndërveprimin social, si shoqërimi dhe 
bashkëpunimi, por ajo më shpesh zhvillohet mes vllehve, kurse më rrallë mes 
pjesëtarëve të vllehve me bashkësitë e tjera që jetojnë në Republikën e 
Maqedonisë. Vetëm në dy shembuj është përmendur dialogu multietnik: se 
banorët e fshatit Nizhopole që nuk janë vlleh mirë e flasin gjuhën vllahe dhe se në 
festivalin e këngëve të reja të kompozuara në gjuhë vllahe “Fontana nga ari” 
përveç këngëtarë vlleh marrin pjesë edhe këngëtarë të tjerë të skenës 
maqedonase. 

 Nuk janë evidentuar stereotipa dhe paragjykime në çfarëdo baze.  
 Në tekstet personazhet mbajnë kryesisht emra vlleh, me disa përjashtime me 

emra karakteristik për popullatën ortodokse maqedonase ose emrave 
internacionale. Vetëm në bazë të emrave nuk mund të përcaktohet përkatësia 
nacionale sepse emra të njëjtë përdoren te pjesëtarët e bashkësive të ndryshme 
etnike. Nuk janë prezent emra mysliman, përveç me një shembull nga historia ku 
janë përmendur sulltani i Perandorisë Osmane Abdul Hamidi i II dhe Ali Pasha nga 
Janina. 

 Të gjithë tekstet të përfshirë në librin shkollor, përveç një autorë i së cilit është 
vlleh, janë pa autorë të përmendur. Duke marrë parasysh këtë, nuk mund të bëhet 
analizë kuantitative të përkatësisë nacionale dhe gjinore të autorëve. Duke u nisur 
nga përmbajtje e një pjese të krijimeve, mund të supozohet se autorët janë vlleh, 
por nuk mund të vërtetohet me siguri. Në librin shkollor janë paraqitur vetëm 
veprimtar vlleh nga fusha e kulturës, e jo edhe anëtarë të bashkësive tjera të cilët 
veprojnë në R. e Maqedonisë.  
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 Paraqitja e atdheut kryesisht është nëpërmjet teksteve dhe ilustrimeve të cilat i 
paraqesin bukuritë e saj, dhe atë më së shumti janë paraqitur qytetet në të cilat 
jetojnë një përqindje e madhe e popullatës vllahe në R. e Maqedonisë, siç janë 
Krusheva, Manastiri, Shkupi, Shtipi. Nuk janë të pranishme përmbajtje në të cilat 
tregohet për simbolet shtetërore të atdheut, as nuk theksohet se ai është atdhe i 
anëtarëve të etnikumeve të ndryshme. 

 Të hapurit ndaj botës është e treguar nëpërmjet paraqitjes së vllehve të cilët 
jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, e që kontribuojnë për 
rruajtjen e gjuhës dhe kulturës së vllehve. 

 
 
 

GJUHA DHE KULTURA E BOSHNJAKËVE 
 

Ma analizë është përfshi një libër shkollor për lëndën gjuha dhe kultura e 
boshnjakëve, e cila mësohet si lëndë zgjedhore në klasën e gjashtë të arsimit fillor 
nëntëvjeçar. 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia 
nacionale dhe fetare) 

 
Në librin shkollor para së gjithash është paraqitur identiteti kulturor i 

boshnjakëve. Me përfaqësim më të madh janë informata që kanë të bëjnë me gjuhën e 
boshnjakëve e cila përpunohet nëpërmjet më shumë temave (Tinguj/Glasovi, Ndryshimet 
tingullore/Glasovne promjene, Palatalizimi/Palatizacija, Jotim/Jotovanje, Llojet e 
fjalëve/Vrste riječi; GJKB-6, faq. 107- 138). Hasen edhe përmbajtje të cilat kanë të bëjnë 
me alfabetin cirilik boshnjak – bosançica (GJKB-6, faq. 137) dhe të letërsisë popullore 
boshnjake dhe këngët popullore epike (GJKB-6, faq. 17). Në mënyrë të veçantë është 
paraqitur identiteti i boshnjakëve të Sanxhakut, gjatë së cilës janë dhënë sqarime për 
prejardhjen dhe historinë e tyre, simbolet nacionale, gjuha, shkrimi, festat kombëtare, 
veshjet, arti (faq. 141-145). Në dy tekste përmendet Allahu (“Ali baba dhe 40 
hajdutët”/„Priča o Ali-babi i četardeset hajduka“, GJKB-6, faq. 24; dhe „Emri“/„Ime“, 
GJKB-6, faq. 65), kurse në tregimin “Terazije”/„Treazije“ (GJKB-6, faq. 79) është 
përshkruar shkuarja në xhami (“Thonin se çdo dyqan mysliman në çarshi mbyllej kur ai, 
nga lartë, nga minarja dëgjonte „Allah-hu-ekber...“ e atëherë esnafët, tregtarët dhe të tjerët 
me shpejtësi i drejtoheshin xhamisë.““). 

Në tri vepra “Mbaje mend”/„Zapameti“, të cilët vijojnë pas teksteve të përpunuara, 
janë dhënë informata të cilat kanë të bëjnë me karakteristikat e këngëve lirike boshjanke 
(GJKB-6, faq. 9), si edhe i prejardhjes dhe ndjenjat të cilët tregohen me këngën popullore 
sevdalinka (GJKB-6, faq. 130). Si shembull për shkrimin e shkronjës së madhe është 
dhënë festa e Bajramit (GJKB-6, faq. 130). 

 Në librin shkollor janë vendosur edhe tre ilustrime të cilat e pasqyrojnë identitetin 
kulturor të boshnjakëve: njëra e paraqet mbledhësin më të madh të këngëve epike 
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popullore, Avdo Mexhedoviq (GJKB-6, faq. 17), në të dytën janë treguar një djalë dhe një 
vajzë në veshje popullore boshnjake (GJKB-6, faq. 43), kurse në të tretën vajzë në veshje 
boshnjake e cila ekzekuton në instrument (GJKB-6, faq. 144). 

 Teksti i vetëm i cili e paraqet identitetin kulturor të të tjerëve është poezia “Ditët” 
e Koço Racinit (GJKB-6, faq. 50) e cila është dhënë në gjuhën maqedonase dhe boshnjake. 
Është e shoqëruar me sqarim për këngën dhe disa pyetje rreth asaj, kurse në pjesën “Për 
poetin”/„O pjesniкu“ është vendosur biografia e shkurtë e Koço Racinit dhe ilustrimi i 
tyre (GJKB-6, faq. 51-52).  

. 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
  

 Vetëm në një tekst (“Terazije”/„Terazije“, GJKB-6, faq. 79-81) identifikohet 
ndërverpimi mes anëtarëve të nacionaliteteve dhe feve (“E ke amanet, të mos mësoh te 
asnjë tjetër përpos te zoti Milan. Ne nuk kemi faj që fetë nuk i kemi të njëjta, kurse adetet 
shejtani ni ka lënë”). Në një shemull për shkrimin e shkronjës së madhe përmenden së 
ashku Alahu, Zoti dhe e zotit (Me shkronjë të madhe shkruhet: Allah, Zoti dhe E zotit”). 
(GJKB-6, faq. 130).  

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librin shkollor nuk ka tekste apo ilustrime të cilat tregojnë praninë e 
stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo bazë.  

 

Emra personal dhe autorë 
 

Në librin shkollor më së shumti janë përfaqësuar emrat personal të cilat janë 
karakteristik për boshnjakët (Ali, Lejla, Salko, Alem, Hajrudin, Bajrudin, Hatka, Ajsha, 
Alija, Xhanan, Hanka...). Megjithatë, duhet të merret parasysh se emrat të cilët 
identifikohen si boshnjak i përdorin edhe pjesëtarët e bashkësive të tjera etnike (turqit). 
Dhjetëra janë emra personal të huaj, e vetëm disa janë karakteristike për serbët, por edhe 
për maqedonasit (Milan, Lubica). Ky gërshetim i emrave tregon se jo çdoherë mund të 
bëhet ndarje të qartë të tyre në bazë etnike.  

 Për sa i përket përfaqësimit të autorëve të krijimeve letrare, më të shumtën numër 
janë autorët boshnjak – 1 (53, 84%), maqedonasit janë përfaqësuar vetëm me një 
(2,56%), serbët me katër (10,25%), kurse gjashtë autorë (15,38%) i takojnë kontekstit 
kulturor më të gjerë. Janë të vendosur edhe 7 tekste pa autorë (17,97%). Përfaqësimi i 
autorëve meshkuj te të gjithë nacionalitetet pothuajse është absolute, është e pranishme 
vetëm një autore serbe 
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Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
  

Nuk ka përmbajtje në librin shkollor të cilët nxisin ndjenja patriotike dhe e 
paraqesin Republikën e Maqedonisë si atdhe të përbashkët e më shumë bashkësive 
etnike. Por, në më shumë tekste në prozë dhe në vargje mund të vërehen përshkrime të 
Bosnjës dhe Sarajevës të cilat zhvillojnë ndjenjën ndaj Bosnjës si vend nga ku e kanë 
prejardhjen.  

 

Të hapurit ndaj botës 
  

Është e vogël përfshirja e përmbajtjeve në të cilat identifikohet hapja ndaj botës. 
Ato janë dy poezi (“Kënga e pranverës” nga Lorka, GJKB-6, faq. 30; “Kënga për qenin” nga 
Esenini, e cila është e shoqëruar me ilustrim dhe biografia e poetit GJKB-6, faq. 56, 58) 
dhe tre tekste të njohura në prozë nga autorë të huaj (“Princi i vogël” nga Antoan De Sent 
Egziperi GJKB-6, faq. 100-102; “Vajza me shkrepëse” nga Hans Kristijan Andersen GJKB-
6, faqe. 103-104 dhe “Pemët e vjetra” nga Rut Herlimen GJKB-6, faq. 105).  

 

KONKLUZIONE 
 

 Përfshirja e elementeve interkulturore në librin shkollor të lëndës gjuha dhe 
kultura e boshnjakëve është e parëndësishme. 

 Në librin shkollor është dominuese paraqitja e identitetit kulturor të boshnjakëve, 
nëpërmjet teksteve dhe ilustrimeve që kanë të bëjnë me letërsinë popullore 
boshnjake, gjuha boshnjake dhe traditat në muzikë dhe në veshje. Vetëm në një 
vepër është paraqitur identiteti kulturor i maqedonasve, kurse veçoritë kulturore 
të bashkësive tjera etnike në Maqedoni nuk evidentohet.  

 Përveç në një tekst në të cilët përmendet bashkëjetesa e pjesëtarëve të bashkësive 
të ndryshme etnike, në librin shkollor nuk ka përmbajtje të cilat tregojnë për 
ndërveprimin mes të ndryshmëve.  

 Në librin shkollor nuk vërehen stereotipa dhe paragjykime në çfarëdo baze. 
 Numri më i madh i emrave personal të përdorur janë karakteristik për boshnjakët, 

gjegjësisht turqit, më i vogël është numri i emrave të huaj personal, kurse i 
parëndësishëm është numri i atyre që ka të bëjë me emrat e bashkësive të tjera 
etnike që jetojnë në RM.  

 Shumica e autorëve të krijimeve letrare janë të përkatësisë nacionale boshnjake. I 
parëndësishëm është numri i autorëve nga bashkësitë e tjera etnike, kurse autorët 
e huaj janë pak më prezent. Pothuajse të gjithë autorët janë të gjinisë mashkullore.  

 Mungojnë përmbajtje të cilat e paraqesin Maqedoninë si bashkësi multukulturore 
ndaj së cilës ndjehet patriotizëm. 

 Të hapurit ndaj botës është pak e shprehur dhe është e paraqitur nëpërmjet një 

numri të vogël të krijimeve të autorëve të huaj. 
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GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE 
 
Në analizë janë përfshirë katër libra shkollor të lëndës gjuhë dhe letërsi shqipe si 

lëndë zgjedhore, të cilët përdoren në mësim nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë të 
arsimit fillor nëntëvjeçar për nxënësit të cilët gjuhën shqipe nuk e kanë gjuhë amtare 
(Shtojca 1). 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia 
nacionale dhe fetare) 
 
  Identiteti kulturor i shqiptarëve në këto libra shkollor është paraqitur kryesisht 
nëpërmjet teksteve që i kushtohen gjuhës shqipe. Duke marrë parasysh faktin se qëllimi 
themelor i librit shkollor për klasën e gjashtë është njoftimi me gjuhën dhe shkrimin 
shqip, në të hasen kryesisht ilustrime, fjalë dhe fraza të thjeshta të nevojshme për 
komunikimin e përditshëm. Është prezantuar alfabeti i ilustruar i gjuhës shqipe (GJLSH-
6Z, faq. 24-25) dhe janë theksuar rregullat themelore për lexim dhe shkrim. Përveç 
gjuhës, në këtë libër shkollor nuk janë përfshirë përmbajtje që i paraqesin aspektet tjera 
të identitetit kulturor të shqiptarëve. Në librat shkollor të dedikuar klasave të tjera, që 
supozojnë njohje më të mirë të gjuhës shqipe, tashmë janë prezent tema për historinë dhe 
prejardhjen e tij. Ashtu në tekstin „Gjuha e folur dhe gjuha e shkruar“ përmendet se gjuha 
shqipe flitet më shumë se 3000 vite dhe bën pjesë në grupin e gjuhëve indoevropiane 
(GJLSH-9Z, faq. 103). Në librin shkollor të njëjtë tregohet se dokumenti i parë i shkruar 
në gjuhë shqipe është nga shekulli i XV, dhe ajo është “Formula e pagëzimit” e vitit 1462. 
Disa përmbajtje i kushtohen Kongresit të Alfabetit të gjuhës shqipe, i cili u mbajt në 
Manastir në vitin 1908 dhe Kongresit të Drejtshkrimit të vitit 1972 (GJLSH-7Z, faq. 3; 
GJLSH-8Z, faq. 135).   
  Skënderbeu, figurë e rëndësishme e historisë shqiptare, është paraqitur me 
ilustrim dhe ri këndim të fragmentit nga poema me të njëjtin emër, të shkruar nga Grigor 
Përliçevi (GJLSH-9Z, faq. 9). Për sa u përket festave fetare, është përmendur Bajrami në 
detyrën nr. 24 ku nga nxënësit kërkohet të përkthejnë tekstin e një lajmërimi në shitore  
nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase (GJLSH-7Z, faq. 32). 
  Identiteti kulturor i pjesëtarëve të bashkësive të tjera që jetojnë në R. e 
Maqedonisë është prezent me një numër të vogël të shembujve. Ashtu, në këngën 
popullore „Kënga e Dhoqinës” përmendet festa e madhe e krishterëve Pashkët (GJLSH-
9Z, faq. 4). Nga veprimtarët kulturor, janë paraqitur disa maqedonas, autorë të veprave 
letrare, kurse nga personazhet letrare është paraqitur turku Nasradin hoxha në tregimet 
„Dyqani i Nasradinit“ dhe „Arra“ (GJLSH-6Z, faq. 59,71,72). 
 Në librin shkollor për klasën e shtatë në tekstin „Ngjashmëritë kulturore“ janë dhënë 
sqarime të kuptimeve ngjashmëri kulturore, multikulturalizëm dhe etnocentrizëm.  
Nëpërmjet shembujve konkret tregohet se “... kulturat janë të ndryshme, por të 
rëndësishme në mënyrë të barabartë. Asnjë kulturë nuk ka të drejtë të nënçmojë vlerat 
kulturore të të tjerëve” (GJLSH-7Z, faq. 27). Pas tekstit vijojnë pyetje për nxënësit me 
qëllim që të deklarohen a shoqërohen me shokë të nacionalitetit tjetër, me çka dallohen, 
çka kanë të përbashkët dhe a kanë mirëkuptim për njerëzit e ndryshëm. Tema mbyllet 
me porosinë “Së bashku jemi më të forte”.  
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Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 

 
Marrë në përgjithësi të gjithë librat shkollor janë në funksion të ndërveprimit 

sepse dedikohen për nxënësit të cilët nuk e kanë gjuhë amtare gjuhën shqipe, e me 
mësimin e saj mundësohet komunikim më i mire dhe mirëkuptim të ndërsjellë të 
shqiptarëve me maqedonasit dhe me pjesëtarët e bashkësive tjera etnike që jetojnë në R. 
e Maqedonisë. Për këtë qëllim, në fund të secilit libër shkollor është përfshirë fjalor shqip-
maqedonisht. 
  Për sa u përket teksteve të cilët tregojnë shoqërim dhe bashkëpunim mes 
pjesëtarëve të etnikumeve të ndryshme në R. e Maqedonisë, mund të përmenden më 
shumë shembuj. Në librin shkollor për klasën e gjashtë, në tekstin „Banesa e Dritës“ 
përshkruhet vizita që e bën Biljana shoqes së saj Dritës (GJLSH-6Z, faq. 56). Shembuj tjerë 
janë: njohja e ndërsjellë e Cvetankës dhe Mirsadit (faq. 34), përshëndetja e ndërsjellë 
(“Mirë dita Gzim! Mirë se erdhe Mira!”), dialogu mes turkut Erkan dhe maqedonasit 
Marko, i cili ia prezanton shokët me përkatësi të ndryshme etnike (“Kjo është Drita, ajo 
është shqiptare. Ai është Zorani dhe është serb. Kjo është Esma, ajo është rome. Ai është 
Vangjeli dhe është vlleh. Të gjithë jemi nga Maqedonia”) (GJLSH-7Z, faq. 5, 19). Më tej, në 
GJLSH-7Z në përmbajtjen mësimore Përemrat, në detyrën 33 përmenden shoqet Vesna 
dhe Marija dhe mësuesi i tyre Agimi (faq. 48), kurse në GJLSH-8Z, si pjesë e ushtrimeve 
gramatikore, është dhënë fjalia “Unë jetoj në Shkup dhe kam shumë shokë, si shqiptar 
ashtu edhe maqedonas, turq, serb, vlleh...” (faq. 33). Në librin shkollor për klasën e tetë, 
në pjesën dedikuar drejtshkrimit, ku Egzona e fton shoqen Svetlana. Në vazhdim janë 
dhënë dy shembuj të përgjigjeve: në të parin Zorani e pranon ftesën e ditëlindjes së 
shokut të tij Fisnikut, kurse në shembullin e dytë Gordana i përgjigjet ftesës së Ermirës 
(faq. 149).  
 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 
Në asnjërin nga librat shkollor të lëndës gjuhë dhe letërsi shqipe si lëndë 

zgjedhore nuk janë prezent shembuj të stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze. 
 

 
 

Emra personal dhe autorë 
 
 Shumica e emrave personal të përdorur në tekstet e librave shkollor janë tipik për 
shqiptarët, por hasen edhe emra karakteristik për maqedonasit ortodoks dhe të 
krishterëve tjerë, si dhe emra të huaj. Në librin shkollor GJLSH-6Z janë përdorur 20 emra 
shqiptar (12 emra të meshkujve dhe 8 emra të femrave), 14 emra maqedonas (nga 7 të 
meshkujve dhe 7 të femrave) dhe nga një turk, rom dhe emër internacional. Në librin 
shkollor GJLSH-7Z dallimi në përfshirjen e emrave të ndryshëm është më i madh: 40 emra 
shqiptar (22 emra të meshkujve dhe 18 emra të femrave) përkundër 9 emrave 
maqedonas (5 emra të meshkujve dhe 4 të femrave), 3 emra turk, nga një rom dhe vlleh 
dhe 7 emra internacional. Edhe në librat shkollor për klasën e tetë dhe të nëntë, më 
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prezent janë emrat shqiptar, por ka edhe numër më të madh emra maqedonas dhe emra 
internacional. Në këto libra shkollor vërehen prezencë më e madhe e personazheve 
meshkuj në krijimet (48 meshkuj përkundër 8 femra në GJLSH-8Z; 25 meshkuj përkundër 
15 femra në GJLSH-9Z). Siç është treguar në pjesën Ndërveprimi mes njerëzve të ndryshëm, 
në të gjithë librat shkollor ka tekste në të cilët së bashku janë dhënë emra të personazheve 
të cilët u takojnë etnikumeve të ndryshme, e që janë në ndonjë ndërveprim. Kështu për 
shembull, në GJLSH-6Z, në tekstin e ilustruar „Кush ç’është?“ përmenden emra të 
bashkësive të ndryshme (Vera, Stojani, Esma, Omeri, Kristina) si përfaqësues të 
profesioneve të ndryshme: mësuese, automekanik, onduliste, inxhinier, motër 
mjekësore) (faq. 41). 
 Në librat shkollor, veçanërisht të atyre që u dedikohen nxënësve të klasave më të 
larta, janë vendosur tekste poetike dhe prozë. Në përqindje, dominojnë krijime të 
autorëve shqiptar si dhe tekstet pa autorë, që janë të përfaqësuar me nga 38,04% (Tabela 
8). Në librin shkollor për klasën e nëntë është përqindja më e madhe e teksteve me autorë 
shqiptar (58,49%), derisa në librat tjerë më të përfshira janë tekstet pa autorë, duke i 
përfshirë edhe përrallat popullore. Sipas përqindjes së përfshirjes vijojnë autorët  e huaj 
(16, 30%) dhe krijues letrar maqedonas (7, 61%). Aspak nuk hasen vepra të autorëve 
turk, serb ose autorë që i përkasin bashkësive të tjera të cilat jetojnë në R. e Maqedonisë. 
Për sa i përket përkatësisë gjinore, dukshëm më i madh është numri i autorëve të gjinisë 
mashkullore (94,74%). Janë përfshirë vetëm dy autore: autorja shqiptare Adelina 
Mamaqi, e cila është paraqitur me tekste në librat shkollor për klasën e tetë dhe të nëntë 
dhe shkrimtarja me renome botërore Perl Bak (GJLSH-9Z, faq. 65).  
 
 

Tabela 8: Përfshirja e autorëve të krijimeve letrare sipas përkatësisë nacionale dhe 
gjinore në librat shkollor të lëndës gjuhë dhe letërsi shqipe si lëndë zgjedhore  

 

Klasa VI VIII IX Вкупно 

                  Gjinia     
Nacio- 
naliteti 

М 
 

F gjth. 
f (%) 

М F gjth . 
f (%) 

М F gjth . 
f (%) 

М F gjth . 
f (%) 

maqedonas 1  1 
(5,55) 

1  1 
(4.76) 

5  5 
 (9.43) 

7  7 
(7,61) 

shqiptar 1  1 
(5,55) 

2 1 3 
(14.29) 

30 1 31 
(58.49) 

33 2 35 
(38,04) 

turq             

serb          
 

   

Të tjerë       14 1 15 
(28,30) 

14 1 15 
(16,30) 

Gjithsej  
М dhe F 

2 
(100) 

  3 
(75,00) 

1 
(25,00) 

 49 
(96,0

8) 

2 
(3,92) 

 54 
(94,74) 

 3 
(5,26) 

 

tekste pa 
autorë 

16 16 
(88,90) 

17 17 
(80.95) 

2 2 
(3,77) 

35 35 
(38,04) 

 
Gjithsej 

18 
100% 

21 
100% 

 

53 
100% 

92 
100% 
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Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
   
 Në tre nga katër librat shkollor të analizuar të lëndës gjuhë dhe letërsi shqipe si 
lëndë zgjedhore, atdheu është paraqitur nëpërmjet teksteve, detyrave dhe ilustrimeve të 
cilat i theksojnë bukuritë e tij natyrore, si edhe nëpërmjet disa krijimeve të cilët zhvillojnë 
ndjenja patriotike. Vetëm në librin shkollor për klasën e gjashtë nuk ka përmbajtje që janë 
të lidhura me këtë indikator, kurse më prezent janë në librin shkollor për klasën e shtatë. 
Ashtu, në njësinë mësimore Vendi jonë dhe bukuritë natyrore – Liqenet tona, përshkruhen 
bukuritë e liqenit të Ohrit, Prespës dhe Dojranit si liqene natyrore në R. e Maqedonisë. 
Njëkohësisht theksohet se në këto vende çdo verë mbahen manifestime kulturore, si edhe 
se përskaj bregut të liqenit të Ohrit ka lulëzuar kultura dhe arsimi që para 1000 viteve 
(GJLSH-7Z, faq. 70). Përmbajtja mësimore Parqet nacionale e kushtuar parqeve nacionale 
të Maqedonisë Perëndimore: Pelisteri në malin Baba, me liqenin e madh dhe të vogël; 
Mavrova, e shtrirë në malet Bistra, Korab dhe Malin Sharr, me liqenin e Mavrovës, lumin 
Radika dhe manastirin “Shën Jovan Bigorski”; Galiçica, burimi ishulli dhe manastiri “Shën 
Naumi” (GJLSH-7Z, faq. 72). Në librin e njëjtë, në tekstin “Shëtitje në natyrë” përmendet 
mali Vodno si një vend për piknik për banorët e qytetit të Shkupit (faq. 57). Kryeqyteti i 
R. së Maqedonisë, Shkupi, përshkruhet në tekstin me të njëjtin emër si qendër kulturore, 
politike dhe ekonomike. Përmenden objekte nga trashëgimia kulturore e qytetit, si Ura e 
Gurit dhe Kalaja, të shoqëruar me dy fotografi të Shkupit të vjetër dhe të Kalasë (faq. 71, 
72). Harta e R. së Maqedonisë, me qytetet më të mëdha në të cilat me simbole është 
paraqitur parashikimi i motit, është treguar në detyrën nr. 4, me të cilën kërkohet nga 
nxënësit që gojarisht të sqarojnë kushtet klimatike në qytetet e vendosur (GJLSH-7Z, faq. 
15). 
  Ndjenja nostalgjike ndaj atdheut ngjallen me dy përmbajtje: ri këndimi i poezisë 
së njohur të Konstantin Miladinovit “Mallëngjimi për jug”/„Т’га за Југ“ (GJLSH-9Z, faq. 
24) dhe në tekstin „Erdhi daja në Strugë“, në të cilën flitet për një mërgimtar i cili kthehet 
në Strugë pas shumë viteve të kaluar në Amerikë, sepse vitet e fundit të jetës së tij do t’i 
kalojë në vendlindje. Që kur zbret nga aeroplani, duke qarë ulet në gju dhe e puth dheun. 
“Ah sa të kam dëshiruar, sa më ke munguar vendi im” (GJLSH-7Z, faq. 92). Ndjenja për 
kujdes dhe dashuri ndaj atdheut janë treguar në ri këndimin e këngës së vjetër 
maqedonase “Marë, moj Marë” (GJLSH-7Z, faq. 87) dhe në vjershën „Mëmëdheu“ të poetit 
shqiptar Andon Zako Çajupi (GJLSH-8Z, faq. 123). 
  Vetëm një përmbajtje i kushtohet festive shtetërore të R. së Maqedonisë. Ai është 
teksti “Festat 11.Теtori“ në të cilën përshkruhet shënimi i kësaj feste në familjen e 
Mirushes (GJLSH-7Z, faq. 62). Pas tekstit vijojnë pyetje për nxënësit për domethënien e 
asaj dite dhe për luftën kundër fashizmit.  
 

Të hapurit ndaj botës 
 
Të hapurit ndaj botës shihet nëpërmjet përmbajtjeve të cilat e theksojnë 

kontekstin më të gjerë kulturor, në nivel botëror, si dhe nëpërmjet pranisë së krijimeve 
letrare nga autorë të afirmuar botëror.  

Porosia për bashkim dhe kohezion të të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh 
dallimet e tyre, është dërguar nëpërmjet të këngës „Valle rreth botës“ e cila shoqërohet 
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me ilustrim në të cilin janë paraqitur fëmijë të racave dhe kulturave të ndryshme, të kapur 
për dore rreth rruzullit tokësor. Në një varg të vjershës thuhet: “Nëse të gjithë njerëzit ia 
zgjasin dorën njëri tjetrit, nuk do të ketë luftëra dhe uri” (GJLSH-6Z, faq. 62). Porosi të 
ngjashme në librin shkollor për klasën e shtatë dërgojnë vjershat “Për të gjithë fëmijët” 
(“Ejani të duhemi, të gjithë si vëllezër, sepse ne jemi fëmijë, pasuri e botës”) dhe „Porosia“ 
nëpërmjet së cilave fëmijët e tërë botës u rekomandojnë të rriturve të ketë paqe, sepse 
vetëm ashtu bota do të jetë i mbushur me gëzim dhe dashuri (GJLSH-7Z, faq. 65 dhe 26).  

Nëpërmjet disa detyrave, në librin shkollor për klasën e shtatë ata nxiten të 
mendojnë për popujt dhe gjuhët e ndryshme në Evropë. Ashtu, në detyrën nr. 8 është 
dhënë harta e Evropës dhe nga nxënësit kërkohet t’i lexojnë prezantimet e treguara të 
fëmijëve nga shtete të ndryshme në Evropë (faq. 18). Në vazhdim, në detyrën nr. 9 
nxënësit duhet të formojnë fjali në të cilat do të përfshihen fjalët e dhëna, të cilat 
përfshijnë emra të shteteve, popujve dhe gjuhëve nga Evropa (për shembull: Greqi, grek, 
greqisht; Francë, francez, frëngjisht etj.). Në detyrën vijuese është paraqitur fotografi me 
flamuj të disa vendeve evropiane, kurse nxënësit duhet të shënojnë emrin e shtetit afër 
flamurit përkatës (faq. 19). Në detyrën nr. 10 kërkohet nga nxënësit ta caktojnë 
nacionalitetin sipas fotografisë së dhënë të veshjeve popullore dhe sipas personave të 
njohur nga fusha e kulturës (faq. 20). Në këtë kontekst është edhe teksti “Si flet Nora?” në 
të cilin është paraqitur nxënësja Nora nga Tirana, e cila flet disa gjuhë (shqip, anglisht, 
italisht, frëngjisht, greqisht dhe maqedonisht) që i mundëson të ketë shumë shokë dhe 
shoqe nga tërë Evropa (faq. 21). 
 Për sa i përket promovimit të autorëve nga letërsia botërore, ato më shumë janë 
të përfshirë në librin shkollor të klasës së nëntë (Johan Volfgang Gete, Onore de Balzak, 
Maksim Gorki, Perl Bak, Xhek London, Lav Tolstoj, Zhil Vern, Vilijam Shekspir etj.). Në 
librin shkollor për klasën e tetë është përfshirë vetëm fabulisti francez Lafonten (GJLSH-
8Z, faq. 6). 
 

 

KONKLUZIONE 
 

 Analiza e librave shkollor të lëndës gjuhë dhe letërsi shqipe si lëndë zgjedhore nga 
klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë të arsimit fillor nëntëvjeçar tregoi se autorët 
kanë mbajtur llogari për përfshirjen e elementeve interkulturore, që nuk do të 
thotë se nuk janë identifikuar dobësi, veçanërisht në raport të përfshirjes së 
autorëve të krijimeve letrare të bashkësive të ndryshme dhe të përfshirjes së vogël 
të autorëve të gjinisë femërore.  

 Identiteti kulturor i shqiptarëve është paraqitur kryesisht nëpërmjet teksteve që 
kanë për qëllim mësimin e gjuhës shqipe, e në masë më të vogël nëpërmjet 
prezantimit të traditës, fesë, zakoneve dhe fytyrave historie të rëndësishme për 
ndërtimin e identitetit. Në masë më të vogël është prezantuar identiteti kulturor i 
maqedonasve dhe i pjesëtarëve të bashkësive tjera që jetojnë në R. e Maqedonisë. 

 Në të gjithë librat shkollor hasen përmbajtje të cilat tregojnë për ndërveprim mes 
bashkësive të ndryshme etnike të cilat jetojnë në R. e Maqedonisë, e në një pjesë 
të tyre nxitet shoqërimi dhe bashkëpunimi i ndërsjellë. Për më tepër, librat 
shkollor janë në funksion të ndërveprimit sepse u dedikohen nxënësve të cilët 
gjuhën shqipe nuk e kanë gjuhë amtare, e me mësimin e saj mundësohet 
komunikim më i mirë mes shqiptarëve dhe maqedonasve si dhe me pjesëtarët e 
bashkësive të tjera etnike që jetojnë në R. e Maqedonisë.  
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 Nuk vërehen shembuj ku në mënyrë eksplicite tregohet prania e stereotipave dhe 
paragjykimeve në bazë etnike ose fetare.  

 Përqindja më e madhe e emrave personal të përmendur në tekst janë karakteristik 
për shqiptarët, por nuk është lënë pas dore edhe përfaqësimi i emrave që i 
përdorin bashkësitë tjera në Maqedoni, veçanërisht maqedonasit, si edhe të 
emrave të krishterë internacional. Në librat shkollor vërehen më shumë shembuj 
të përfshirjes në tekstin e njëjtë të emrave të personazheve që u takojnë 
etnikumeve të ndryshme. 

 Nga autorët e krijimeve letrare më së shumti janë përfaqësuar shqiptarët, e pastaj 
vijojnë autorë të afirmuar botëror. Nga letrarët që u përkasin popujve dhe 
bashkësive tjera që jetojnë në R. e Maqedonisë, janë të përfshirë vetëm 
maqedonasit. Vërehet jo baraspeshë gjinore tek autorët që janë përfshirë me 
krijimet e tyre letrare, ku dominojnë autorët e gjinisë mashkullore në kuadër të të 
gjithë nacionaliteteve. 

 Paraqitja e atdheut në kontekst multikulturor nuk është çdo herë eksplicit, por 
hasen përmbajtje të cilat tregojnë faktin se në atë jetojnë pjesëtarë të kulturave të 
ndryshme. Një pjesë e përmbajtjeve i nxisin ndjenjat patriotike ndaj atdheut, e në 
masë më të madhe janë prezent tekste dhe ilustrime të cilat tregojnë bukuritë 
natyrore dhe qytete e R. së Maqedonisë, kryesisht të pjesës perëndimore, në të 
cilën jeton pjesa më e madhe e popullatës shqiptare. 

 Të hapurit ndaj botës është paraqitur nëpërmjet përmbajtjeve të cilat e theksojnë 
kontekstin më të gjerë interkulturor, në nivel botëror, si edhe nëpërmjet 
promovimit të autorëve të afirmuar botëror dhe veprave të tyre.  

 
 
 

NJOHJA E RELIGJIONEVE 
 

   
  Libri shkollor i analizuar është dedikuar për realizimin e mësimit në lëndën 
zgjedhore Njohja me religjionet, në klasën e gjashtë të arsimit fillor nëntëvjeçar. Libri 
shkollor është shkruar nga autore maqedonase dhe i njëjti është përkthyer në gjuhë 
shqipe dhe turke, gjatë së cilës është bërë redaktim profesional nga ekspert të bashkësisë 
përkatëse (Shtojca 1).  
 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia 
nacionale dhe fetare) 
 
  Ky libër shkollor ka për qëllim t’i njoftoj nxënësit me krijimin e besimeve fetare 
dhe me religjionet, me karakteristikat e religjioneve të mëdha monoteiste botërore, me 
institucionet fetare, si dhe me ndikimin që religjioni e ka në bashkësinë shoqërore. Duke 
marrë parasysh se përkatësia fetare është segment i rëndësishëm i identitetit kulturor të 
një populli, kuptohet se për zhvillimin e identitetit është me rëndësi të njihet historia dhe 
veçoritë e religjionit të cilët e kanë pranuar besimtarët. “Disa religjione në pjesë më të 
madhe janë pjesë e kulturës së njerëzve dhe ajo nuk paraqet vetëm religjion, por edhe 
traditë shpirtërore e ndonjë kulture” (NJR-6, faq. 12). 
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  Religjion dominues i maqedonasve, por edhe i serbëve që jetojnë në R. e 
Maqedonisë është krishterimi, i cili bën pjesë në religjionet botërore të mëdha 
monoteiste, prandaj atij i kushtohet një vend përkatës në librin shkollor (NJR-6, faq. 66-
79). Është prezantuar historia e religjionit të krishterë, themeluesit të tij, misionit dhe 
vuajtjet e Jezu Krishtit, 12 apostujt (nxënësit e Jezu Krishtit), Libri i shenjtë Bibla, festat 
më të rëndësishme (Kërshëndellat, Pashkët) e të ngjashme. Në fillim është prezantuar 
tregimi biblik për lindjen e Jezu Krishtit, pastaj predikimet e tij dhe çudirat që i ka bërë, 
kryqëzimi i tij dhe ringjallja, e këto përmbajtje janë plotësuar me ilustrime përkatëse 
(NJR-6, faq. 68-69, 72-75). Më tej është përshkruar krijimi i strukturës së Librit të shenjtë 
të të krishterëve, praktikat e tyre fetare dhe simbolet fetare, të mbështetur me ilustrime 
të Biblës, të objekteve fetare (kishë, katedrale) dhe i simboleve – kryqit, pëllumbit, 
peshkut dhe anijes së peshkimit (NJR-6, faq.76-78). Në kuadër të temës Bashkësitë fetare 
në Republikën e Maqedonisë, shkurtimisht përshkruhet përhapja e religjionit të krishterë 
në Maqedoni dhe rolin që në atë mision e ka pasur apostulli Pavle, vëllezërit Kirili dhe 
Metodi, si edhe Klimenti, Naumi dhe nxënësit tjerë nga shkolla e Ohrit. Është përshkruar 
lufta për autonomi e Kishës Ortodokse Maqedonase dhe janë dhënë koha dhe vend i 
shpalljes së saj (NJR-6, faq. 96-97).  

  Identiteti i bashkësive të tjera etnike në RM (shqiptarëve, turqve, boshnjakëve, 
çifutëve), si edhe i maqedonasve mysliman, është prezantuar nëpërmjet teksteve dhe 
ilustrimeve për judaizmin (NJR-6, faq. 47-65) dhe islamin (NJR-6, faq. 80-88). Është 
dhënë një histori e shkurtë të judaizmit, themeluesit të saj, Dhjetë urdhrave të zotit, Libri 
i shenjtë Tanah, simbolet fetare, lutja, festat më të rëndësishme (Hanuka, Jom Kipur, 
Pasha etj). Nëpërmjet fotografive janë prezantuar: Mojseu, Muri i qarjes, simbolet e 
judaizmit (ylli i Davidit, menorah, mezuzah), Tora si pjesë më e rëndësishme e Librit të 
shenjtë dhe Talmudit, rabini, sinagoga, tallit (shalli i lutjes), telfin (kuti e vogël e lëkurës), 
festimi i festës rosh Hashnah. Gjithashtu janë shpjeguar zakonet e një familje gjatë Sabatit 
(e shtuna është ditë pushimi te çifutët), ushqimi të cilin ato nuk e konsumojnë, e 
nëpërmjet të pyetjeve dhe detyrave nxënësit orientohen t’i mbajnë mend veçoritë 
kryesore të judaizmit dhe të bëjnë krahasim të këtij religjioni me religjionet tjera të 
mëdha dhe praktikat e tyre. 

Edhe religjioni islam është prezantuar nëpërmjet përshkrimit të prejardhjes së tij, 
profetit Muhamed si themelues i islamit, Libri i shenjtë Kurani, pesë shtyllat e islamit 
(shehadeti, namazi, zeqati, agjërimi dhe haxhillëku), vendet e shenjta (Meka dhe Medina) 
dhe festat kryesore (Kurban Bajrami dhe Ramazan Bajrami). Në ilustrimet që i 
shoqërojnë tekstet janë paraqitur: Xhamia e kaltër në Stamboll, Qabja dhe Meka, Xhamia 
në Medinë, Xhamia e Larme në Tetovë, Kurani, Dora e argjendtë që i simbolizon pesë 
shtyllat e islamit, myslimanët si luten në xhami dhe vargu i 99 rruazat të cilën myslimanët 
e përdorin gjatë lutjes. Në kuadër të temës Bashkësitë religjioze në Republikën e 
Maqedonisë, është dhënë përshkrim i shkurtë i Bashkësisë Fetare Islame dhe funksionet 
që ajo i kryen me qëllim të bashkimit të myslimanëve të cilët jetojnë në shtetin tone, pa 
marrë parasysh përkatësinë etnike të tyre (NJR-6, faq. 98). 

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
 
  Ndërveprimi mes të ndryshmëve në masë të madhe është paraqitur në leksionet 
Bashkëpunimi dhe lidhja në vend të përçarjes. Njerëzim, Religjion dhe etikë. Barazi dhe 
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dinjitet i njeriut dhe Prejardhja e përbashkët e religjioneve monoteiste (NJR-6, faq. 19-22 
dhe 94-96). Në një pjesë të temave të përmendura theksohet se në botë jetojnë kombe të 
ndryshme dhe njerëz me besim të ndryshëm edhe në kuadër të një shteti, por ata 
ndërmjet tyre kuptohen, respektohen dhe shoqërohen. Si shtojcë janë dhënë rregulla të 
cilave njerëzit duhet t’u përmbahen që të vendosin raporte të mira ndër njerëzore. Në atë 
kontekst, nxënësve u është dhënë detyrë që të bëjnë kolazh në temë “E ndryshmja është 
pasuri”, nga ilustrimet e pjesëtarëve të etnikumeve të ndryshme të cilët jetojnë në 
Republikën e Maqedonisë dhe t’i vërejnë dallimet dhe ngjashmëritë e ndërsjella. 
Gjithashtu nga ata kërkohet të mendojnë dhe të përgjigjen respektimi i secilit religjion a 
do të kontribuojnë për paqe mes njerëzve (NJR-6, faq. 21). Tekstet janë shoqëruar me 
ilustrime në të cilat janë prezantuar së bashku fëmijë të racave të ndryshme si luajnë, si 
përqafohen, përshëndeten dhe qeshen, duar të gërshetuara me ngjyrë të ndryshme të 
lëkurës, fotografi në të cilën është paraqitur Nënë Tereza e cila në dorë mban fëmijë të 
racës së zezë (NJR-6, faq. 5, 7, 19, 22, 23, 96), e disa nga ato janë plotësuar me porosi të 
cilat ftojnë në bashkim dhe kryerje të veprave të mira (“Jemi të ndryshëm, por njëri pa 
tjetrin nuk mundemi”, “Pa dallim të fesë, të gjithë jemi të njëjtë”, “Njerëzit duhet të 
synojnë të mirën”, “Asnjëherë mos ja bën tjetrit atë që nuk do të ta bëjnë ty”). Deklarata 
se të ndryshmet nuk duhet të na ndajnë, por të na bashkojnë është argumentuar me të 
dhënat për prejardhjen e përbashkët të të tre religjioneve të mëdha monoteiste. Në fjalë, 
autoret e librit shkollor theksojnë se të gjithë ata në thelb e pranojnë të njëjtin zot edhe 
pse ndryshe e emërtojnë (Jahve, Zot, Allah), kanë shpallje të shenjtë dhe promotor për 
mësimet fetare (Mojseun, Jezu Krishtin, Muhamedin), librat e tyre (Tanah, Bibla, Kuran) 
në të cilët jepen udhëzime morale për jetesë. “Çdo fe e përshkruan dashurinë, besimin 
dhe familjen si gjënë më të shenjtë dhe përpiqet për mbrojtjen e tyre. Çdo religjion e 
dënon çdo forme të lëndimit e cila bëhet për shkak të racës, fesë, pozitës shoqërore e të 
ngjashme (NJR-6, faq. 99). 
  Në leksionin që i kushtohet Kishës Ortodokse Maqedonase dhe Bashkësisë Fetare 
Islame është theksuar se në R. e Maqedonisë secili ka të drejtë në mënyrë të lirë ta 
praktikoj fenë e tij dhe se ekzistojnë edhe bashkësi të tjera fetare përveç ato që u 
përmendën. Veçanërisht theksohet mbajtja e manifestimit Ditët e bashkësive fetare me 
qëllim të rritet informimi për aktivitetet e tyre dhe të avancohet bashkëpunimi i 
ndërsjellë (NJR-6, faq. 99). 
  Ndërveprimi ndërmjet pjesëtarëve me besim fetar të ndryshëm është nxitur edhe 
nëpërmjet detyrave të cilat u parashtrohen nxënësve. Në njërën prej tyre nga nxënësit 
kërkohet të vizitojnë familje myslimane dhe të bëjnë intervistë me anëtarët e saj për 
besimet e tyre, festat, zakonet, e pastaj të shkruajnë një punim me shkrim me temë “Një 
ditë në familje myslimane”. Në detyrën tjetër nxënësit nxiten të përmendin shembuj për 
bashkëpunim ndërfetar në vendin tonë dhe të bëjnë foto poster nga ato shembuj (NJR-6, 
faq. 81, 93). 
 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 

 

Në librin shkollor nuk janë gjetur tekste ose ilustrime të cilët tregojnë prezencën 
e stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo bazë.  
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Emra personal dhe personalitete historike nga bashkësi të ndryshme 
 

Nga fytyrat që lidhen me historinë dhe kulturën maqedonase përmenden emrat e: 
Sh. Klimentit dhe Sh. Naumit, meritor për përhapjen e shkrim-leximit të krishterëve në 
hapësirën tone, kryepeshkopin e pare të Kishës Ortodokse Maqedonase, mitropolitin 
Dositej, humanisten Nënë Tereza dhe yllin muzikor Toshe Proeskin i njohur edhe për 
aktivitetet e tij humanitare.   

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
  

Kjo kategori është prezantuar nëpërmjet ilustrimeve të objekteve religjioze dhe 
administrative në Republikën e Maqedonisë: kisha “Sh. Jovan Bogosllov Kaneo” në Ohër, 
Xhamia e Larme në Tetovë dhe kisha “Sh. Pantelejmon” në Shkup (NJR-6, faq. 77, 87, 98), 
Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së Maqedonisë (NJR-6, faq. 91, 92), muzeu i Nënë 
Terezës (NJR-6, faq. 95) dhe përmendorja e Sh. Kirilit dhe Metodit në Ohër (NJR-6, faq. 
97).  

 

Të hapurit ndaj botës 

 
Të hapurit ndaj botës është përfshirë në librin shkollor nëpërmjet përmbajtjeve 

për besimet religjioze dhe mitet që nuk janë specifike vetëm për bashkësitë që jetojnë në 
Republikën e Maqedonisë, por që kanë ekzistuar në të kaluarën ose janë pjesë e 
trashëgimisë kulturore të popujve që jetojnë anembanë botës. Ashtu, në temën 
Monoteizëm dhe politeizëm janë prezantuar religjionet politeiste dhe zotëruat më të 
rëndësishëm në të cilët kanë besuar pjesëtarët e popujve të lashtë: Athina, Demetra, 
Afrodita, Zeusi, Hadi (Greqia antike), Amon – Ra, Horus (Egjipti), Perun, Veles (Sllavët e 
vjetër), e disa prej tyre janë paraqitur nëpërmjet fotografisë (NJR-6, faq. 13-14). Në 
vazhdim janë rrëfyer katër mitet për krijimin e botës dhe njeriut: miti amerikano verior, 
miti Nigerian, miti japonez dhe miti i inkëve, kurse nga nxënësit kërkohet t’i krahasojnë 
sepse ekzistojnë shumë mite të cilët i kanë krijuar popuj të ndryshëm nga kultura të 
ndryshme (NJR-6, faq. 36-37). 

Përskaj miteve, një pjesë e trashëgimisë gojore dhe të shkruar janë edhe përrallat 
që janë specifike për kultura dhe rajone të ndryshme, por ndodh që motivet në ato të 
përsëriten. Në librin shkollor është treguar se përrallat më të vjetra të shkruara e kanë 
zanafillën nga Egjipti i lashtë, kurse nga historia më e re janë përmendur autorët më të 
njohur në botë të përrallave: shkrimtari danez Hans Kristijan Andersen dhe vëllezërit 
Jakob dhe Vilhelm Grim nga Gjermania. Në një nga detyrat nxënësit nxiten të gjejnë 
ngjashmëri dhe dallime mes përrallave te popujt e ndryshëm (NJR-6, faq. 33).   

Në më shumë vende të librit shkollor hasen ilustrimet e objekteve religjioze nga 
vende të ndryshme të botës: pjesë e tempullit në Jerusalem i njohur si Mur i vajtimit, 
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Xhamia e Kaltër në Stamboll, Tempulli i Minervës në Romë, katedralet në Valensi dhe 
Sevilë, Taxh Mahall në Idni etj. Disa nga ilustrimet janë fotografi me përmbajtje religjioze 
ose mitike, të punuar nga artiste të njohur: Krijimi i Adamit, e pikturuar nga Mikelanxhelo 
në Kapelën Sistine; Darka e fshehtë, nga Leonardo da Vinçi; Kutia e Pandorës nga Xhon 
Vilijam Voterhaus (NJR-6, faq. 50, 74, 78).   

Nga personalitetet e njohur historike janë përmendur edhe: mbreti Solomon, i cili 
e ka ndërtuar tempullin e pare hebre, Martin Luteri i cili e ka përkthyer Dhiatën e Re nga 
greqishtja në gjermanisht, perandori romak Konstantin i cili e ka shpallur krishterimin 
për religjion zyrtar, papa Gjon Pali i II i cili është papa i parë që ka hyrë në xhami. Në një 
nga detyrat nga nxënësit kërkohet të tregojnë disa personalitete të rëndësishëm për 
bashkëpunimin ndër religjioz dhe ta arsyetojnë kontributin e tyre për njerëzimin (NJR-6, 
faq. 96). 

 

KONKLUZIONE 
 

 Identiteti kulturor i maqedonasve dhe i pjesëtarëve të bashkësive tjera etnike në 
R. e Maqedonisë është treguar nëpërmjet shenjave të krishterimit dhe islamit si 
përcaktime fetare më të përhapura të popullatës me përbërje të ndryshme etnike, 
si edhe të judaizmit si besim i një popullate më të vogël, të prezantuar nëpërmjet 
bashkësisë çifute.  

 Vërehet shkallë e lartë e ndjeshmërisë për të ndryshmet që dalin nga përcaktimi 
fetar si e drejtë e secilit individ, por theksohen rrënjët e përbashkëta dhe parimet 
e religjioneve të mëdha monoteiste me qëllim që te nxënësit të krijojnë vetëdije se 
përkatësia e ndryshme fetare nuk duhet të ndajë. Ndërveprimi mes të ndryshmeve 
është e nxitur nëpërmjet teksteve të cilat ftojnë në respekt dhe bashkëpunim të 
ndërsjellë, si edhe nëpërmjet detyrave të cilat nga nxënësit kërkojnë njohje më të 
mirë me pjesëtarët e religjioneve tjera.  

 Në tekst nuk janë gjetur tekste ose ilustrime të cilat tregojnë praninë e 
stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze.  

 Nuk janë përmendur shumë fytyrat të cilat janë pjesë e historisë dhe kulturës  
maqedonase, por më shumë u referohen fytyrave të njohura botërore të cilët në 
njëfarë mënyre janë të lidhura me religjionin, si promotor të tyre ose si autorë të 
veprave me përmbajtje religjioze. 

 Atdheu është paraqitur nëpërmjet disa ilustrimeve të objekteve të rëndësishme 
fetare dhe administrative, por gjithkund ku flitet për R. e Maqedonisë ajo është 
përshkruar si bashkësi multikulturore dhe multifunksionale.  

 Të hapurit ndaj botës është përfaqësuar në të gjitha përmbajtjet për shkak se libri 
shkollor është përplot me tekste dhe ilustrime për besimet religjioze, për mitet, 
përrallat, ngjarjet historike dhe objektet fetare në pjesë të ndryshme të botës. 
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ETIKA NË RELIGJIONET 
 

Analiza përfshin dy libra shkollor të dedikuara nxënësve të klasës së gjashtë të 
arsimit fillor nëntëvjeçar që e ndjekin mësimin në lëndën zgjedhore Etika në religjione. 
Njëri libër shkollor është shkruar në gjuhë maqedonase dhe është përkthyer në turqisht, 
kurse tjetri është shkruar nga autorë shqiptar dhe u dedikohet nxënësve të cilët ndjekin 
mësimin në gjuhën shqipe (Shtojca 1). Në të dy librat shkollor gjysma e pare e 
përmbajtjeve e përpunon etikën si shkencë dhe etikën e religjioneve, gjatë së cilës janë 
përfshirë mësimi i islamit/ortodoksisë, katolicizmit, mësimit evangelo-metodistik dhe 
judaizmit. Gjysma tjetër është temë zgjedhore dhe në ER-6A i kushtohet etikës në 
mësimin e krishterë ortodoks, kurse në ER-6B etikës së islamit. Të dy librat shkollor janë 
analizuar në mënyrë krahasuese atu ku ka hapësirë për krahasim në raport me 
indikatorët e interkulturalizmit. 

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia 
nacionale dhe fetare) 
  

Në librat shkollor ER-6A, hapësirë më e madhe është lënë për prezantimin e 
religjionit të krishterë ortodoks, të cilit i përkasin numri më i madh i banorëve të R. së 
Maqedonisë1.  Asaj tërësisht i kushtohen tri temat e fundit të librit shkollor: Etika në 
mësimin e krishterë ortodoks, Baza etike e krishterimit ortodoks dhe Morali i krishterë 
ortodoks (ER-6A, faq. 52-113). Në ato është përshkruar historia e shkurtër e krishterimit 
dhe parimeve themelore të besimit të krishterë ortodoks, janë dhënë fragmente nga 
përralla për lindjen e shpëtimtarit Jezu Krishtit, në mënyrë kronologjike janë paraqitur 
disa nga ngjarjet kryesore të jetës së tij (fjala e pyllit, bekimi i fëmijëve, mjekimi i të 
sëmurëve, të ushqyerit e pesë mijë njerëzve, darka e fshehtë, tradhtia e Judës, kryqëzimi 
në kryq, vdekja dhe ringjallja). Tekstet janë mbështetur me ilustrime përkatëse (ER-6A, 
faq. 53-66). Në këtë pjesë, nëpërmjet teksteve dhe fotografive, është paraqitur edhe 
festimi i festave të mëdha të krishtere Kërshëndellave dhe Pashkëve (historia, zakonet, 
përshëndetja). Pastaj janë treguar simbolet dhe ritet e ortodoksisë (kryqi, pagëzimi, lutja, 
agjërimi), si edhe objektet fetare, shërbyesit fetar dhe librit të Shenjtë – Biblës.  

Leksion i veçantë i kushtohet krishterimit në Maqedoni, si vend i pare në Evropë 
që e ka pranuar këtë fe nëpërmjet misionit të apostullit Pavle, i cili njëkohësisht e ka 
themeluar kishën e pare në Maqedoni dhe Evropë. Është treguar veprimtaria e apostullit 
Luka, i cili është bërë peshkop i pare i kishës në Filipi, si edhe sh. Lidijës nga Maqedonia 
– Evropiania e parë e cila është pagëzuar. Është përshkruar veprimtaria arsimuese e 
vëllezërve nga Selaniku Kirilit dhe Metodit, të cilët e anë përpiluar alfabetin sllav dhe e 
kanë future gjuhën sllave në predikimet fetare. Veçanërisht theksohet veprimtaria e 
njohur në Maqedoni e nxënësve të tyre Klimentit dhe Naumit. Klimenti e ka krijuar 
alfabetin cirilik dhe e ka themeluar universitetin e pare maqedonas në Ohër. Këto 

                                                           
1 Sipas regjistrimit të fundit në R. e Maqedonisë nga viti 2002, 64,8% e popullsisë janë deklaruar si të krishterë 

ortodoks (burimi: Regjistrimi i popullsisë, amvisërive dhe banesave në Republikën e Maqedonisë, 2002 – LIBRI 

X, Shkup: Enti Shtetëror i Statistikës.). 
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informata janë ilustruar me piktura dhe fotografi të shenjtorëve të përmendur dhe të 
objekteve fetare (ER-6A, faq. 72-77). 

Tema e fundit i përpunon mirë vepruesit (vlerat) e krishterimit (urtësia, drejtësia, 
trimëria, maturia, dashuria, vlera, dashuria ndaj punës, solidariteti, humaniteti, 
ngushëllimi), Pendimi dhe falja, si bazë të sjelljes morale në jetën e përditshme. Në atë 
kontekst është theksuar roli i familjes, dashurisë së ndërsjellë dhe respektimit të fëmijëve 
dhe prindërve, si edhe kultivimi i miqësisë. Nëpërmjet pyetjeve dhe detyrave nxënësit 
duhet të mendojnë dhe të diskutojnë për temat e përmendura me qëllim që t’i 
internacionalizojnë parimet e sjelljes morale të cilët i predikon krishterimi ortodoks dhe 
të cilat duhet të bëhen pjesë e identitetit kulturor të individit (ER-6A, faq. 80-113). 

Identiteti kulturor i bashkësisë me besim mysliman të cilët jetojnë në R. e 
Maqedonisë është prezantuar nëpërmjet përmbajtjeve të cilat kanë të bëjnë me mësimin 
e islamit dhe dimensionit të tij etik (ER-6B, faq. 20-27). Në fillim është dhënë historia e 
shkurtë e krijimit të islamit dhe bazat e tyre teorike, Allahu si zot në të cilin besojnë 
myslimanët dhe të dërguarit e tij të cilët e kanë predikuar fjalën e zotit, nga të cilët rol më 
të madh ka profeti Muhamed. Është prezantuar Libri i shenjtë – Kurani dhe dy festat më 
të mëdha islame – Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami. Kujdes i veçantë i kushtohet moralit 
islam, të veprave të cilat besimtarët nuk guxojnë t’i bëjnë, si edhe të obligimeve të cilat 
çdo mysliman duhet t’i respektojë dhe t’i praktikojë (ndaj Allahut, ndaj vetes dhe ndaj të 
tjerëve). Tekstet janë mbështetur me ilustrime të Librit të Shenjtë, lutja te myslimanët 
dhe fotografi të xhamive.  

Për ndërtimin e identitetit kulturor te pjesëtarët e bashkësisë me besim katolik 
dhe metodist, numri i të cilëve në R. e Maqedonisë është shumë më i vogël, kontribuojnë 
një pjesë e përmbajtjeve të cilët janë vendosur në të dy librat shkollor (ER-6A, faq. 28-43; 
ER-6B, faq. 27-40). Në fillim nëpërmjet teksteve dhe fotografive, janë paraqitur postulatet 
teorike të mësimit katolik, krijimi i kishës katolike, Bibla, festat më të rëndësishme 
katolike, misioni i Jezu Krishtit dhe bazat e moralit katolik (dhjetë urdhrat e Zotit). Pastaj 
janë dhënë bazat teorike të mësimit evangjelik -metodist, veprimtaria e predikuesit 
anglez Xhon Vesli, krijimi i kishës evangjelik-metodist në Maqedoni dhe veprimtaria e 
misionares amerikane Mis Elen Stoun, si edhe parimet etike të cilat duhet t’i ndjekin 
besimtarët (dashuria ndaj Zotit dhe ndaj të afërmve, ndihma të varfërve, lufta kundër 
padrejtësisë dhe të keqes).  

Gjithashtu, në të dy librat shkollor janë të përfshirë përmbajtje, ilustrime dhe 
detyra për nxënësit të cilët kanë të bëjnë me judaizmin si besim të çifutëve, të cilët në R. 
e Maqedonisë sot janë në numër të vogël (ER-6A, faq. 44-51; ER-6B, faq. 41-46). Janë 
treguar historia e krijimit të këtij religjioni të parë monoteist, Zotit Jehova dhe profetit 
Mojsej, simbolet e Judaizmit (Ylli i Davidit, menorah), Libri i Shenjtë Tora dhe Talmud, 
sinagogën, festat më të rëndësishme. Edhe këtu janë prezantuar urdhrat e Zotit, si edhe 
rregulla dhe obligime të tjera për sjellje gjatë jetës së përditshme të cilët besimtarët duhet 
t’i respektojnë 

Në ER-6B pjesa më e madhe e librit shkollor i kushtohet mësimit, etikës dhe 
praktikave fetare të islamit (faq. 53-110). Janë përshkruar gjashtë shtyllat në të cilët 
bazohet ky religjion: besimi në Alah, në melektë (engjëjt) e tij, në librat e tij, në profetët e 
tij, në ditën e Gjykimit dhe se jeta pas vdekjes është e vërtetë. Është treguar lindja, jeta 
dhe vdekja e profetit Muhamed, është dhënë përshkrim dhe ilustrim të Librit të shenjtë 
Kuranit, xhamitë si objektet në të cilët besimtarët luten dhe festat më të rëndësishme 
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Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami. Pjesa e fundit i kushtohet moralit në islam dhe 
praktikat e besimtarëve të cilët burojnë nga këto parime. Në këtë libër shkollor vend më 
i vogël i është dhënë përshkrimit të besimit të krishterë ortodoks dhe bazës së saj etike 
(ER-6B, faq. 21-26).  

 

Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 

 

Në të dy librat shkollor nga një leksion i kushtohet parimeve të përbashkëta etike 
të mësimeve religjioze, ku tregohet se çdo religjion bazohet në parime të larta morale të 
drejtuar njerëzve për respektimin e Zotit, vetes, natyrës dhe i të gjithë njerëzve tjerë (ER-
6A, faq. 15-19; ER-6B, faq. 17-20). Ashtu, për shembull Rregulla artë për respektimin e të 
gjithë njerëzve “Beja të tjerëve at që dëshiron ty të ta bëjnë” është e pranishme në të gjitha 
religjionet dhe në mënyrë të ngjashme është shënuar gati në të gjithë Librat (ЕR-6А, faq. 
16; ЕR-6B, faq. 17). 

Në librin shkollor ER-6A është theksuar se “...etika mund të dallohet te njerëzit të 
cilët jetojnë në vise të ndryshme të botës ose u takojnë kulturave dhe religjioneve të 
ndryshme. Prandaj jo çdoherë atë qe e llogaritim të mirë, njëlloj vlerësohet si e mirë nga 
ndonjë njeri tjetër” (faq. 80). Ky pohim është mbështetur me shembull se të krishterët 
luten në kishë, myslimanët në xhami, çifutët në sinagogë. Nga këtu, rekomandohet që 
secili të sillet në pajtim me bindjet e tij jetësore, por mos t’ia imponojë të tjerëve, por t’i 
respektojë qëndrimet dhe vlerat e tyre të ndryshme. Teksti është plotësuar me dy 
ilustrime të cilat tregojnë fëmijë të racave dhe kulturave të ndryshme që mbahen për dore 
dhe paraqesin shembull për miqësi që nuk njeh kufi. Më tej thuhet se nëpërmjet miqësisë 
mësojmë jetën në bashkësi me të ndryshmit. Teza e njëjtë është përpunuar në raport me 
sjelljen etike të të krishterëve ortodoks të cilët janë të obliguar të sillen në mënyrë 
miqësore ndaj njerëzve të besimit tjetër dhe ndaj atyre që nuk janë besimtar, si dhe t’u 
largohen situatave të cilat do të mundnin të jenë shkak për armiqësi. Në atë kontekst 
është dhënë Parabola për Samarjanin e mëshirshëm me të cilën Jezu Krishti i ka mësuar 
njerëzit për të afërm ta trajtojnë edhe njeriun me përkatësi tjetër fetare dhe nacionale 
(ER-6A, faq. 80-84). Në mënyrë analoge me atë, libri shkollor theksohet se edhe me etikën 
islame është paraparë se çdo mysliman është i obligueshëm të zhvillojë raporte të mira 
me fqinjët pa marrë parasysh cilës fe apo nacionaliteti i takojnë, të ofrojë ndihmë dhe mos 
t’i shqetësoj me fjalë dhe vepra ofenduese (ER-6A, faq. 23). Kjo tezë, e zbatuar në kontekst 
shkollor, promovohet edhe në librin shkollor ER-6B: “Çdo nxënës duhet të respektohet si 
individ, pa marrë parasysh aftësinë, talentin, gjininë, racën, kulturën, traditën, pozitën 
sociale, përkatësinë nacionale, fetare të tij e të ngjashme” (faq. 9). Përveç kësaj, në 
leksionin Përgjegjësi ndaj vetes dhe ndaj njerëzve tjerë tregohet se në Republikën e 
Maqedonisë ka pjesëtar të religjioneve të ndryshme, më së shpeshti nga të krishterët dhe 
myslimanët dhe se në Bibël dhe në Kuran urdhërohet të respektohen të gjithë besimet 
dhe të gjithë ndjekësit e besimeve të ndryshme (ER-6B, faq. 96). 

 Në librin shkollor ER-6A hasen edhe dy shembuj për ndërveprim mes të 
ndryshmëve. Njëri shembull është tregimi i shkurtë në të cilin përshkruhet raporti 
miqësor dhe ndihma mes dy shokëve me përkatësi të ndryshme fetare dhe nacionale, 
Gorani dhe Azimi, i cili shërben si bazë për nxjerrjen e konkludimeve nga ana e nxënësve 
për veprimin e drejt etik (faq. 5). Shembulli tjetër është tekst i shkurtë për aktivitetet e 
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kishës evangjelike-metodiste në R: e Maqedonisë e cila çdoherë është e hapur për 
bashkëpunim me kishat dhe bashkësitë tjera fetare. Teksti është i ilustruar me fotografi 
në të cilën janë paraqitur klerik nga bashkësi të ndryshme fetare në shtetin tone (Kisha 
Ortodokse Maqedonase, Kisha Katolike, Bashkësia Islame, Bashkësia Çifute dhe Kisha 
Evangjelist-metodiste) (faq. 41). 
 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 
 

Në asnjërin nga librat shkollor të analizuar nuk janë gjetur tekste ose ilustrime të 
cilët tregojnë praninë e stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze.  

 

Emra personal dhe personalitete nga bashkësi të ndryshme 
 

Nga personat të cilët lidhen me historinë dhe kulturën maqedonase, përmenden 
emrat e arsimuesve maqedonas të cilët janë meritor për përhapjen e krishterimit në 
hapësirat tona: sh. Kliment, sh. Naum, sh. Erazmo Ohridski, sh. Prohor Pçinski, sh. Gavril 
Lesnovski, sh. Joakim Osogovski, sh. Nektarij Bitolski, sh. Gjorgji Kratovski dhe sh. Zlata 
Maglenska; humanistja Nënë Tereza, revolucionarët Jane Sandanski dhe Hristo 
Çernopeev. 

Për sa i përket emrave personal të cilët përdoren në tregimet të vendosur në librin 
shkollor ER-6A, mund të vërehet se të gjithë janë të krishterë (Ivica, Ana, Emilija), përveç 
në tregimin për raportin miqësor mes dy fëmijëve me përkatësi të ndryshme fetare, 
Goranit dhe Azimit (ER-6A, faq. 5). Përkundët kësaj, në librin shkollor ER-6B hasen vetëm 
emra personal mysliman (Agim, Bujar, Fatime), e në tregimin e njëjtë për raportin 
miqësor mes dy djemve, të dy emrat janë mysliman Ali dhe Ferid (faq. 7). 

 

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM) 
 

 Karakteri multikulturor i Republikës së Maqedonisë është theksuar në librin 
shkollor ER-6A: “Duke marrë parasysh se Maqedonia është vend ku jetojnë pjesëtar të 
besimeve dhe nacionaliteteve të ndryshme, atëherë është e domosdoshme mes të gjithë 
banorëve të ekzistoj respektimi dhe bashkëpunimi” (faq. 24). Në këtë drejtim janë edhe 
fotografitë e objekteve të ndryshme fetare në Republikën e Maqedonisë: Katedralja “Sh. 
Kliment Ohridski” në Shkup, kisha “Shën Kliment dhe Shën Pantelejmon” në Pllaoshnik, 
Xhamia e Mustaf Pashës në Shkup, Kisha katolike “Zemra e shenjtë e Jezusit” në Shkup, 
kisha Evangjelist-metodiste në Strumicë. Në librin shkollor ER-6B nuk janë prezantuar 
objekte fetare në R. e Maqedonisë, përveç fotografisë së njëjtë të kishës Evangjelist-
metodiste në Strumicë (f.34). 
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 Në librin shkollor ER-6A është dhënë pasqyrë e trashëgimisë së pasur kishtare në 
R. e Maqedonisë ndaj së cilës duhet të kujdesemi dhe ta rruajmë. Është theksuar se 
koleksioni i ikonave të Ohrit është një nga më të vlefshmet në botë, Maqedonia bie në 
shtetet me freska më të ruajtura nga koha e Bizantit, kryesisht të periudhës mes shekujve 
XI dhe XVI, të punuar nga shkolla e pasur maqedonase. Gjithashtu, është theksuar edhe 
rëndësia e krijimeve me drugdhendje, nga të cilat më të vjetrat që janë ruajtur rrjedhin 
nga shekulli i XIV dhe gjenden në manastirin Shën Jovan Bigorski në rrethin e Dibrës, 
Shën Gavril Lesnovski dhe kisha Shën Spasi në Shkup. Si shtojcë janë dhënë fotografi nga 
freska Vajtimi për Jezusin nga manastiri “Sh. Pantelejmon” në Nerez të Shkupit, ikona “Sh. 
Virgjëresha Pelagonitisa” dhe ikonostasi i gdhendur në dru në manastirin e Jovan 
Bigorskit (ER-6A, faq. 62, 70, 71). 

Në leksionin E mira e përbashkët ose e përgjithshme nxënësit nxiten të kujdesen për 
atdheun ashtu që secili veç e veç do të kontribuojnë për mjedis të pastër dhe të 
shëndetshëm, do të sillet me kujdes ndaj resurseve dhe do të bashkëpunoj me të tjerët 
për arritje të të mirës së përgjithshme. Pastaj nga ata kërkohet të tregojnë shembuj si ato 
kujdesen për të mirën e përgjithshme (ER-6A, faq. 13-14). Njëkohësisht theksohet se çdo 
qytetar është i obligueshëm ta respektojë dhe ta dojë shtetin në të cilin jeton, të kujdeset 
për avancimin e përgjithshëm dhe për të mirën e shtetit; ligjet e shkruara t’i respektojë 
dhe ta zbatojë atë që pushteti i caktuar e kërkon nga ai; me vetëdije të kryen punën e cila 
i është besuar dhe të përsoset në arsimin dhe profesionin e tij për të mirën e shtetit (ER-
6A, faq. 89).    

 
 

Të hapurit ndaj botës 
  

Në kuadër të këtij indikatori të multikulturalizmit, janë dhënë më shumë shembuj 
të praktikave në vende të ndryshme të botës dhe te pjesëtarët me besim të ndryshëm, si 
për shembull mënyra e përshëndetjes në Japoni dhe Evropë, ushqimi të cilin myslimanët 
e kanë të ndaluar ta konsumojnë përkundër të krishterëve etj (ER-6A, faq. 3, 4). Në këtë 
kontekst është edhe njohja me mësimet fetare dhe praktikat e personave me besim të 
ndryshëm (katolike, ortodokse, evangjelist-metodiste, myslimane, çifute), si edhe hartat 
e dhëna për përhapjen e krishterimit dhe judaizmit në botë (ER-6A, faq. 46, 52).  

 Në librat shkollor janë përmendur filozofët antik Arsitoteli, si krijues i etikës dhe 
Platoni dhe Seneka, të cilët kanë përfaqësuar disa rregulla morale që sot janë të 
papranueshme (ER-6A, faq. 3, 19). Më tej, është dhënë një tekst i shkurtë dhe fotografi e 
predikuesit anglez Xhon Vesli – themelues i mësimit evangjelist-metodist, si edhe i 
misionares metodiste amerikanes Mis Elen Stoun e cila një periudhë i ka mësuar femrat 
në Maqedoni (ER-6A, faq. 36, 38; ER-6B, faq. 33, 35). Në të dy librat shkollor është 
paraqitur fotografia e tempullit të Jerusalemit (ER-6A, faq. 45; ER-6B, faq. 42), kurse në 
ER-6B edhe fotografia e qytetit të shenjtë të Mekës (faq. 80). 

 

KONKLUZIONE 
 

 Identiteti kulturor i banorëve të R. së Maqedonisë është përfaqësuar nëpërmjet 
tregimit të bazave teorike dhe etike të tre religjioneve të mëdha botërore 
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(krishterimit, islamit, judaizmit), si edhe i mësimit ortodoks, katolik dhe 
evangjelist-metodist të cilët në thelb i takojnë religjionit të krishterë. Në librin 
shkollor në gjuhë maqedonase hapësirë më e madhe i jepet besimit ortodoks si 
përcaktim dominues i maqedonasve, kurse në librin shkollor në gjuhë shqipe pjesa 
më e madhe e përmbajtjeve i kushtohet islamit, si përcaktim religjioz i shumicës 
së shqiptarëve. Nuk është e qartë pse në gjuhën turke është përkthyer libri 
shkollor në të cilin dominon ortodoksia duke marrë parasysh faktin se turqit etnik 
janë të besimit mysliman. 

 Në të dy librat është theksuar rregulla e përgjithshme se duhet të respektohen të 
tjerët pa marrë parasysh dallimet, por në librin shkollor ER-6B nuk ka shembuj 
për ndërveprim në kontekst të mjedisit multikulturor në R. e Maqedonisë. 

 Nuk janë hasur tekste ose ilustrime të cilët tregojnë praninë e stereotipave dhe 
paragjykimeve në çfarëdo baze. 

 Vetëm në librin shkollor ER-6A përmenden persona nga historia dhe kultura 
maqedonase, kryesisht i arsimuesve, kurse nga bashkësitë tjera është theksuar 
vetëm Nënë tereza.. 

 Karakteri multikulturor i Republikës së Maqedonisë më shumë është i theksuar në 
librin shkollor ER-6A. Në librin shkollor ER-6B pothuaj se nuk përmenden 
objektet fetare dhe trashëgimia tjetër kulturore e atdheut, përveç një teksti të 
shkurtë dhe dy ilustrimeve të lidhura me kishën evangjelist-metodiste në 
Strumicë. 

 Të hapurit ndaj botës është e pranishme në të gjithë librat shkollor me vet faktin 
se prezantojnë religjione botërore monoteiste dhe etikën e tyre, që kanë rëndësi 
universale. 

 

 

KULTURA KLASIKE NË CIVILIZIMIN EVROPIAN 
 

Në analizë është përfshirë një libër shkollor i lëndës kultura klasike në civilizimin 
evropian, i cili përdoret në mësim në klasën e gjashtë të arsimit fillor nëntëvjeçar (Shtojca 
1). Libri shkollor është publikuar në tri gjuhë në të cilën zhvillohet mësimi (maqedonisht, 
shqip dhe turqisht), ashtu që është bërë analizë krahasuese e përmbajtjeve të gjithsej tre 
librave shkollor.  

 

Identiteti kulturor (tradita, zakonet, festat, historia, përkatësia 
nacionale dhe fetare) 

 

Në librin shkollor janë të përfshirë vetëm një numër i vogël i përmbajtjeve që kanë 
të bëjnë me identitetin kulturor të maqedonasve. Në kuadër të temës “Gjuhët klasike” 
është dhënë teksti në të cilin janë vendosur disa latinizma, (KKCE-6, faq. 19 dhe 20), kurse 
vetëm në një detyrë përmendet heroi popullor maqedonas Krali Marko.  
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Ndërveprimi mes të ndryshmëve (respektim, shoqërim dhe 
bashkëpunim) 
  

 Nuk janë prezent shembuj për ndërveprim interkulturor mes të ndryshmëve, 
përveç në një detyrë në pjesën “Aktivitete” (faq. 32), me të cilën nga nxënësit kërkohet të 
bëjnë krahasim mes ndonjë heroi nga epet antike dhe heroit maqedonas Krali Marko. 

 

Stereotipa dhe paragjykime (sipas përkatësisë etnike dhe fetare, sipas 
gjinisë, profesionit) 
 

Në librin shkollor nuk identifikohen tekste ose ilustrime të cilët tregojnë praninë 
e stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze.   

 

Emra personal dhe autorë 
 

Emrat personal të cilët hasen në librin shkollor janë emra të perëndive dhe 
perëndeshave nga mitologjia greke dhe romake (Athina, Afrodita, Hera, Apoloni, 
Posejdoni, Ifigenija, Persifona), si edhe të poetëve dhe të shkrimtarëve të vjetër grek dhe 
romak (Homeri, Evripidi, Sofokle, Ovidij, Vergilij, Pindari, Arsitofani...). Nga fytyrat të cilat 
lidhen me historinë e popullit maqedonas përmendet vetëm emri i Krali Markos.   

Në librin shkollor janë përfshirë tre autorë maqedonas të cilët kanë ri kënduar 
dhe/ose përkthyer fragmente të veprave nga letërsia helene (Mihail D. Petrushevski, 
Lubinka Basotova, Elena Koleva) dhe disa autorë nga arti dhe kultura e vjetër greke dhe 
romake të cilët janë prezantuar me fragmente të veprave të tyre (Alkaj dhe Safo, faq. 34; 
Ajehil, faq. 36).  

 

Paraqitja e atdheut (zhvillimi i patriotizmit, ndjenjës së përkatësisë, 
përgjegjësisë dhe kujdesit për atdheun RM)  
 

  Atdheu është paraqitur me përshkrime dhe dhjetëra ilustrime të pjesëve nga 
lokaliteti Stobi (KKCE-6, faq. 69, 79, 81, 86, 87), Skupi (KKCE-6, faq. 84, 85), Heraklea 
(KKCE-6, faq. 88, 89) dhe Lihnidi (KKCE-6, faq. 90, 91). Është dhënë edhe një tekst i 
shkurtë në të cilin paraqiten gjëra interesante të lidhura me lokalitetin Stobi – emrat e 
qytetarëve të pasur të shënuar në karriget e poshtme të cilat i kanë marrë me qira (faq. 
79). 
 

Të hapurit ndaj botës 
  

Libri shkollor është i pasur me informata të karakterit interkulturor të cilët kanë 
të bëjnë me ngjarje, personazhe dhe vepra, kryesisht nga historia dhe kultura e vjetër 
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greke dhe romake. Një pjesë e tyre janë vendosur në tekste të shkurta të cilët kanë të 
bëjnë me gjuhët dhe shkrimet e ndryshme dhe shoqërohen me lidhje (linqe) për 
zgjerimin e njohurive të cilët janë dhënë në gjuhë angleze (prejardhja e gjuhëve në botë 
dhe grupimi i tyre (faq. 7, 8); prejardhja e gjuhës së vjetër greke dhe asaj latine, me 
ilustrime në të cilat është vendosur harta e Heladës, të Perandorisë Romake dhe të tekstit 
më të vjetër të zbuluar në gjuhën latine (faq. 9, 10); zhvillimi i alfabetit (piktograf ose 
vizatimor, ideografik ose logografik, alfabeti fonetik), janë të shoqëruar ilustrime 
përkatëse (faq, 12-14); zhvillimi i shkrim-leximit ndër shekuj te popuj të ndryshëm në 
botë (faq. 15-18).  

Numër më i madh i informative dhe ilustrimeve janë dhënë gjatë përpunimit të 
temës “Letërsi”: zhvillimi i letërsisë në skenën botërore (faq. 25-27); përshkrime, 
fragmente dhe ilustrime të epëve të vjetra greke Iliadës dhe Odisesë (faq. 28-31); 
ilustrime dhe përshkrime të shkurta të krijimtarisë të autorëve të vjetër grek dhe romak 
(faq. 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39). Në kuadër të temës “Mitologjia” përshkruhen burimet e 
mitologjisë helene (faq. 45) dhe janë paraqitur ilustrime dhe prezantime të perëndive të 
vjetër greke dhe romake (faq. 44, 48). Gjatë përpunimit të temës “Përditshmëria” (jeta 
shoqërore dhe private)”, janë paraqitur përshkrime dhe sqarime të besimeve, kulteve dhe 
riteve të helenëve dhe romakëve (faq. 45-46, 49, 53-54), funksionimi i familjes, vlerat dhe 
rregullat familjare (faq. 67-68), sistemi arsimor, kuzhina, veshja tradicionale dhe stolitë 
në Heladë dhe Romë (faq. 64-65, 70-71, 73-75), dhe janë vendosur më shumë ilustrime 
të cilët i tregojnë vendet e tyre të shenjta, tempujt dhe vizatimet në mure (faq. 51, 52, 62), 
si edhe të qyteteve dhe pjesëve të tyre (faq. 76, 77, 78, 80, 81).   

 

 

KONKLUZIONE 
 

 Në librin shkollor të lëndës kulturë klasike në civilizimin evropian mungon 
paraqitja e identitetit kulturor të pjesëtarëve të bashkësive etnike që jetojnë në 
Maqedoni. 

 Përveç një shembulli, nuk ka tekste ose ilustrime të cilat tregojnë për 
ndërveprimin si mes bashkësive etnike të ndryshme të cilat jetojnë në Maqedoni, 
ashtu në kontekst më të gjerë kulturor.  

 Libri shkollor nuk përmban tekste ose ilustrime të cilat tregojnë për prani të 
stereotipave ose paragjykimeve në çfarëdo baze. 

 Emrat personal të cilët hasen në përmbajtjet kryesisht janë emra të perëndive të 
mitologjisë greke dhe romake.  

 Në librin shkollor janë përfshirë vetëm tre autorë maqedonas dhe disa 
përfaqësues të kulturës së vjetër greke dhe romake.  

 Atdheu është paraqitur nëpërmjet disa përshkrimeve dhe ilustrimeve të 
lokaliteteve arkeologjike dhe përmendoreve kulturore-historike në Maqedoni. 
Nuk ka përmbajtje të cilët nxisin, zhvillojnë përkatësi ndaj atdheut dhe kujdesit 
dhe përgjegjësisë për atë.  

 Të hapurit ndaj botës është paraqitur nëpërmjet ilustrimeve dhe informatave për 
autorë të vjetër grek dhe romak dhe veprave të tyre, si edhe për jetën shoqërore 
dhe private të grekëve dhe romakëve të vjetër.  
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 Librat shkollor të lëndës kultura klasike në civilizimin evropian në gjuhë shqipe 
dhe turke paraqesin përkthim të librit shkollor në gjuhë maqedonase dhe me të 
kanë përmbajtje identike. 
 

 

 

KONKLUZIONE TË PËRGJITHSHME 
  

Pas analizës së bërë të librave shkollor të cilat përdoren në mësim prej klasës së 
gjashtë deri në klasën e nëntë, janë nxjerrë konkluzione të përgjithshme dhe 
rekomandime vijuese për avancimin e librave shkollor nga aspekti i multikulturalizmit 
dhe interkulturalizmit:   

 Në librat shkollor të lëndës gjuhë amtare të të gjithë bashkësive në Republikën e 
Maqedonisë (maqedonisht, shqip, turqisht, serbisht, gjuha vllahe dhe boshnjake) 
në mënyrë dominuese është paraqitur identiteti kulturor i bashkësisë përkatëse. 
Në disa libra shkollor në vëllim më të vogël hasen përmbajtje që kanë të bëjnë me 
disa bashkësi të tjera që jetojnë në R. e Maqedonisë (gjuha maqedonase për 
nxënësit e bashkësive të tjera, gjuhë dhe letërsi shqipe), e në disa mungojnë 
përmbajtje të tilla (gjuhë shqipe, gjuhë turke, gjuhë serbe, gjuhë maqedonase, 
gjuhë dhe kultura e vllahëve, gjuhë dhe kultura e boshnjakëve). 

 
 Librat shkollor në lëndët matematikë, fizikë, kimi, biologji dhe shkenca natyrore 

të cilat përdoren në mësimin në gjuhë maqedonase, shqipe, turke dhe serbe 
paraqesin përkthime nga gjuha angleze të librave përkatës nga programi 
Kembrixh dhe janë të përshtatur nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit të R. së 
Maqedonisë. Duke e marrë parasysh këtë, por pjesërisht edhe për shkak të vetë 
natyrës së përmbajtjeve mësimore të këtyre lëndëve, në librat shkollor nuk janë 
të pranishme përmbajtje të cilat e reflektojnë identitetin kulturor të maqedonasve 
dhe të pjesëtarëve të bashkësive të tjera etnike në R. e Maqedonisë, as për 
ndërveprim të tyre. Emrat personal të cilët përdoren në librat shkollor të lëndës 
matematikë dhe biologji nuk janë marrë nga librat shkollor origjinal anglez, por 
janë përshtatur kontekstit maqedonas, gjatë kësaj dominojnë emra karakteristik 
për bashkësitë në gjuhën e së cilave është shkruar libri shkollor. Shumë e vogël 
është pjesa e emrave personal që janë karakteristike për bashkësitë tjera që 
jetojnë në R. e Maqedonisë. 

 
 Librat shkollor në lëndët informatikë, arsim qytetar, etikë, kulturë klasike në 

civilizimin evropian, arsim figurativ, arsim muzikor, arsim fizik dhe shëndetësor 
dhe arsim teknik në gjuhë shqipe, turke dhe serbe paraqesin versione të 
përkthyera të librave shkollor të shkruar në gjuhë maqedonase.  

 
 Në librat shkollor të lëndës histori, në temat që kanë të bëjnë me identitetin 

nacional dhe kulturor të popujve dhe pakicave etnike që jetojnë në Maqedoni, më 
së shumti hapësirë u është lënë maqedonasve dhe shqiptarëve. Etnocentrizmi në 
interpretimin e ngjarjeve historike është kontrolluar me atë që shumica e librave 
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shkollor janë shkruar nga grupe të ekspertëve me përbërje etnike të përzier, gjatë 
të cilës dominojnë autorë maqedonas, kurse janë të kyçur edhe autorë shqiptar. 

 
 Përmbajtjet në librat shkollor të lëndëve arsim muzikor dhe arsim figurativ në 

masë më të madhe e pasqyrojnë identitetin kulturor të maqedonasve nëpërmjet 
prezantimit të folklorit maqedonas (këngë dhe valle popullore, instrumente 
tradicionale muzikore, veshje popullore), këngë të kushtuar festave të krishtera, 
të arsimuesve dhe revolucionarëve maqedonas, si edhe nëpërmjet veprave nga 
arti figurativ maqedonas dhe krijime nga krijimtaria popullore maqedonase. Në 
librat shkollor të lëndës arsimi muzikor mbisundojnë autorë maqedonas dhe të 
huaj të krijimeve muzikore, në ato të lëndës arsimi figurativ më të përfshirë janë 
artistët e huaj, kurse në të gjithë më së paku janë përfshirë autorë të bashkësive të 
tjera. Në librat shkollor të lëndës arsimi muzikor identiteti kulturor i disa nga 
bashkësive etnike që jetojnë në R. e Maqedonisë është dhënë nëpërmjet një numri 
të vogël të këngëve popullore, instrumenteve dhe interpretuesve bashkëkohor të 
krijimeve muzikore ose të artistëve skenik. 

 
 Në librat shkollor të lëndëve njohja me religjionet dhe etika në religjion vërehet 

shkallë e lartë e ndjeshmërisë për divergjencën të cilët dalin nga përkatësia fetare 
si e drejtë e secilit individ, por theksohen edhe rrënjët dhe parimet e përbashkëta 
të religjioneve të mëdha monoteiste me qëllim që te nxënësit të krijohet vetëdija 
se përkatësia e ndryshme fetare nuk duhet të ndajë. Ndërveprimi mes të 
ndryshmëve është e nxitur nëpërmjet teksteve të cilët ftojnë në respektim dhe 
bashkëpunim të ndërsjellë, si edhe nëpërmjet detyrave të cilat nga nxënësit 
kërkojnë njohje më të mirë me pjesëtarët e besimit tjerë. Përmbajtjet të cilat kanë 
të bëjnë me R. e Maqedonisë e përshkruajnë si bashkësi multikulturore dhe 
multikonfesionale. Të hapurit ndaj botës është e domosdoshme për shkak të 
rëndësisë universale të religjioneve botërore monoteiste që janë të prezantuar si 
dhe etikës së tyre. Edhe në librat shkollor të lëndës arsimi qytetar janë përfshirë 
më shumë përmbajtje të cilët tregojnë për ndërveprimin mes të ndryshmëve, e që 
kanë të bëjnë me kontekstin më të gjerë kulturor dhe paraqesin shoqërim dhe 
bashkëpunim mes pjesëtarëve të racave dhe kulturave të ndryshme. 

 
 Në përmbajtjet e numrit më të madh të librave shkollor nuk është paraqitur 

ndërveprimi mes pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike të cilat jetojnë në 
Republikën e Maqedonisë, por një pjesë e tyre tregojnë për ndërveprim mes të 
ndryshmëve në kontekst më të gjerë kulturor.  

 
 Në numrin më të madh të librave shkollor mungojnë përmbajtje të cilat tregojnë 

prani të stereotipave dhe paragjykimeve në çfarëdo baze. Vetëm në librat shkollor 
të lëndës arsim qytetar identifikohen disa shembuj të cilët do të mundeshin të 
sjellin deri te formimi i stereotipave dhe paragjykimeve mbi bazë të gjinisë dhe 
racës. 

 
 Për sa i përket përfshirjes së emrave personal, në librat shkollor të lëndës gjuhë 

amtare mbisundojnë emra karakteristik për bashkësinë e cila e flet atë gjuhë, e në 
përqindje më të vogël përmenden edhe emra të pjesëtarëve të bashkësive tjera të 
cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Në këto libra shkollor mungojnë ose 
janë shumë të rrallë përmbajtjet në të cilat së bashku përmenden emrat e 
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personazheve që i përkasin bashkësive të ndryshme etnike në Maqedoni. Vetëm 
në librat shkollor të lëndëve gjuhë maqedonase për nxënësit e bashkësive tjera 
dhe gjuhë dhe letërsi shqipe janë përfshirë disa tekste në të cilat është paraqitur 
ndërveprim të personazheve me prejardhje të ndryshme etnike. 

 
 Në librat shkollor të lëndës gjuhë amtare, dominuese janë krijimet letrare autorët 

e të cilëve i përkasin bashkësisë përkatëse, me përfaqësim më të madh janë 
autorët nga kultura të huaja, kurse më së paku janë prezantuar autorë të 
bashkësive të tjera etnike në Maqedoni. Në të gjithë librat shkollor gjinia 
mashkullore është përfaqësuar më shumë.  

 
 Në një numër të vogël të librave shkollor Republika e Maqedonisë është 

prezantuar në kontekst multikulturor. Zhvillimi i ndjenjës patriotike më shumë 
është e shprehur në librat shkollor të lëndëve gjuhë amtare dhe arsim muzikor. Në 
më shumë libra shkollor janë prezantuar bukuritë natyrore dhe qytetet në 
Maqedoni në të cilat jetojnë pjesëtarët e bashkësive të cilave u dedikohet libri 
shkollor.  

 Të hapurit ndaj botës është e pranishme në numrin më të madh të librave shkollor 
dhe është paraqitur nëpërmjet përmbajtjeve të cilat e theksojnë kontekstin më të 
gjerë interkulturor, në nivel botëror, në kuptim të bashkimit dhe të drejtave të 
njëjta të të gjithë njerëzve, si edhe nëpërmjet përfshirjes së ngjarjeve të 
rëndësishme dhe emrave të afirmuar botëror nga fusha përkatëse (letërsi, histori, 
shkencë, muzikë, sport, film religjion). 

 

 

REKOMANDIME 
 

 Është e nevojshme që në të gjithë librat shkollor në të gjithë lëndët mësimore dhe 
në të gjithë gjuhët në të cilët zhvillohet mësimi të përfshihen më shumë përmbajtje 
(krijime, informata, ilustrime, detyra dhe pyetje) të cilët do të mundësonin njohje 
me veçoritë kulturore të të gjithë bashkësive në Republikën e Maqedonisë, si bazë 
për kultivimin e dialogut dhe bashkëpunimit interkulturor.  

 
 Nëpërmjet përmbajtjeve, në të gjithë librat shkollor duhet të identifikohen dhe 

theksohen elementet e përbashkëta në traditë, folklor dhe jetën e përditshme të 
pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike në Maqedoni.  
 

 Është e nevojshme përfshirje më e madhe e teksteve, ilustrimeve, shembujve, 
pyetjeve dhe detyrave të cilët do të tregonin shoqërim, bashkëpunim dhe bashkim 
dhe do të drejtonin kah ndërveprimi mes të ndryshmeve në kontekst të vendit dhe 
më gjerë.  

 Duke marrë parasysh dominimin e autorëve amë të veprave letrare dhe artistike, 
është e patjetërsueshme që në librat shkollor të ketë përfaqësim më të madh të 
autorëve nga nacionalitetet e tjera në shtet dhe jashtë tij.  
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 Në të gjithë librat shkollor Republika e Maqedonisë duhet të tregohet si atdhe i 

pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike të cilët jetojnë në të, gjatë së cilës 
nëpërmjet përmbajtjeve që përpunohen prioritet duhet t’i jepet zhvillimit të 
ndjenjës së përkatësisë dhe kujdesit ndaj tij. 
 

 Në librat shkollor në të gjithë lëndët mësimore duhet të përfshihen përmbajtje të 
cilat do t’ua afronin nxënësve përfitimet universale në fushën e shkencës, artit dhe 
sportit dhe do t’i sensibilizonin për nevojën e zhvillimit të vlerave dhe relacioneve 
interkulturore në kontekst global.  
 

 Gjatë marrjes së librave shkollor nga autorë të huaj (matematikë, fizikë, kimi, 
biologji, shkenca natyrore) është e nevojshme të bëhet një përshtatje më serioze 
e cila nënkupton përfshirjen e informative, ilustrimeve dhe pyetjeve të cilat kanë 
të bëjnë me mjedisin kulturor dhe natyror të vendit.  
 

 Librat shkollor të cilët janë përkthyer nga gjuha maqedonase në gjuhët tjera në të 

cilët zhvillohet mësimi (arsim figurativ, arsim muzikor, arsim fizik dhe 

shëndetësor, arsimi teknik, informatikë, arsim qytetar, etikë, etika e religjioneve, 

kultura klasike në civilizimin evropian) gjithashtu duhet t’u përshtatet përmbajtja 

në pajtim me specifikat kulturore të popullatës së cilës i dedikohen. Është e 

nevojshme në të ardhmen të bëhet revidimi i të gjitha përkthimeve të librave 

shkollor nga gjuha maqedonase në gjuhët tjera në të cilat zhvillohet mësimi, me 

qëllim që të bëhet filtrimi i kujdesshëm dhe sistematik të të gjitha lëshimeve nga 

aspekti i gjuhës, përmbajtjes dhe kulturës. 
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одделение во паралелките со настава на албански и турски наставен 

јазик. Скопје: Македонска Искра. 

GJMB -8А 

Гочкова, К. (2002). Македонски јазик за VII одделение за паралелките 

на  албански и турски наставен јазик.Скопје: Просветно дело. 

GJMB -8B 

Велјановски, В., Киранџиски, Б., Лозаноски, Р. (2016). Македонски јазик 

за паралелките со настава на албански и турски јазик за IX одделение. 

Скопје: Просветно дело. 

GJMB -9А 

Николовска, Н., Петрушевска, М. (2016). Македонски јазик за IX 

одделение за учениците од другите заедници. Скопје: Македонска 

искра. 

МЈЗ-9Б 

 

GJEOGRAFI KOD 

Трајковска, Б. (2015). Географија за VI одделение. 

Скопје:Министерство за образование и наука на Република 

Македонија.  

GJ-6-gjm 

Trajkovska, B. (2015). Gjeografia për klasën VI. Shkup: MASH GJ-6-gjsh 
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Traykovska, B. (2015). VI sınıflar için Coğrafya. 

Üsküp:MakedonyaCumhuriyetiEğitimveBilimBakanlığı.   

GJ-6-gjt 

Трајковска, Б. (2015). Географија за VIразред. Скопље:МОН GJ-6-gjs 

Маркоски, Б. (2016). Географија за VII одделение. Скопје: Тримакс.     GJ-7А-

gjm 

Markoski, B. (2016). Gjeografia për klasën VII. Shkup: Trimaks GJ-7А-

gjsh   

Markoski, B. (2016). VIIsınıflar için Coğrafya. Üsküp: 

MakedonyaCumhuriyetiEğitimveBilimBakanlığı.   

GJ-7А-gjt 

Маркоски, Б. (2016). Географија за VIIразред. Скопље: Тримакс.     GJ-7А-gjs 

Панов, Н., Селмани, А. (2016). Географија за VII одделение. Скопје: 

Просветно дело.     

GJ-7B-

gjm   

Panov, N.,  Selmani, A. (2016). Gjeografia për klasën VII. Shkup: Prosvetno 

dello.   

GJ-7B-

gjsh   

Panov, N.,  Selmani, A. (2016). VII sınıflar için Coğrafya. Üsküp: Prosvetno 

delo.   

GJ-7B-gjt   

Панов, Н. Селмани, А. (2016). Географија за VII разред. Скопље: 

Просветно дело.     

GJ-7B-gjs   

Павлов, Ѓ., Павлов, К. (2010).  Географија за VII одделение на 

осумгодишно основно образование. Скопје: МОН. 

GJ-8А-

gjm 

Павловски, Ѣ., Павлов, К. (2009). Географија за VII разред 

осмогодишњег основног образовања. Скопје: МОН. 

GJ-8А-gjs 

Selmani, A (2009). Gjeografia për klasën VII. Shkup: MASH. GJ-8B-

gjsh 

Маркоски Б. (2009). Географија за VII одделение во основното 

осумгодишно образование. Скопје: МОН. 

GJ-8C-gjm 

Markoski B. (2010). Gjeografia për klasën e VII të arsimit fillor 

tetëvjeçar.Shkup: MASH. 

GJ-8C-

gjsh 

Markoski, B. (2010). Sekiz yıllık  ilköğretim VII sınıflar için Coğrafya. Üsküp: 

MakedonyaCumhuriyetiEğitimveBilimBakanlığı.   

GJ-8C-gjt 

Маркоски, Б. (2010). Географија за VIII одделение за осумгодишното 

основно образование. Скопје: МОН. 

GJ-9-gjm 

Markoski, B. (2010). Gjeografia për klasën e VIII të arsimit fillor tetëvjeçar. 

Shkup: MASH 

GJ-9-gjsh 
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Markoski, B. (2010). Sekiz yıllık  ilköğretim VIII sınıflar için Coğrafya. 

Üsküp: MakedonyaCumhuriyetiEğitimveBilimBakanlığı.   

GJ-9-gjt 

Маркоски, Б. (2010). Географија за VIII разред осмогодишњег основног 

образовања. Скопље: МОН. 

GJ-9-gjs 

 

HISTORI KOD 

Аџиевски, К., Петреска, Д., Ѓорѓиев, В., Ачкоска, В., Саракински, В. 

(2011).Историја за   VI одделение од деветогодишното 

образование.Скопје: МОН. 

H-6-gjm 

Axhievski, K., Petreska, D., Gjorgjiev, V, Açkoska, V., Sarakinski, V. 

(2011). Historia për klasën VI të arsimit fillor nëntëvjeçar. Shkup: MASH  
H -6-gjsh 

Acievski, K., Petreska, D., Gorgiev, V., Açkoska, V., Sarakinski, V. (2011). 

TarihDokuzYıllık İlk Oğretiminokulları VI sınıflarıiçin. Üsküp: 

MakedonyaCumhuriyetiEğitimveBilimBakanlığı. 

H -6-gjt 

Аџиевски, К., Петреска, Д., Ђорђиев, В., Ачкоска, В., Саракински, В. 

(2011).Историја за  VI разред деветогодишњег основног 

образовања.Скопље: МОН. 

H -6-gjs 

Бошкоски, М.,Илиоски, Ј., Дервиши Н. (2016). Историја за VII 

одделение. Скопје: Просветно дело. 

H-7А-gjm 

Boshkoski, M., Ilioski, J., Dervin, N. (2016). Historia për klasën VII. Shkup: 

ProsvetnoDello 

H-7А-gjsh 

Boşkoski, M., Ilioski, Y., Dervin, N. (2016).Tarih VIIsınıflariçin. 

Üsküp:ProsvetnoDelo 

H -7А-gjt 

Бошкоски, М.,Илиоски, Ј., Дервиши, Н. (2016). Историјаза VII разред. 

Скопље: Просветнодело 

H -7А-gjs 

Нанески, Н.,Мехмети, Б. (2006). Историјаза VI одделение. Скопје: 

Ѕвезда.(КАТ Продукција?) 

H 7B-gjm 

Naneski, N., Mehmeti, B. (2006). Historia për klasën VI. Shkup: Zvezda  H-7B-gjsh 

Naneski, N., Mehmeti, B. (2006). Tarih VI sınıflar için. Üsküp: Zvezda H -7B-gjt 

Нанески, Н.,Мехмети, Б. (2006). Историја за VI разред. Скопље: 

Ѕвеѕда.(КАТ Продукција?) 

H -7B-gjs 

Ристовски,Б.,Рахими, Ш., Младеновски, С., Киселиновски, 

С.,Чепреганов, Т. (2016). Историја за VIII одделение за 

деветогодишно основно образование. Скопје:Алби 

H-8А-gjm 
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Ristovski, B., Rahim, Sh., Mladenovski, S., Kiselinovski, S., Çeperganov, T. 

(2016). Historia për klasën VIII të arsimit fillor nëntëvjeçar. Shkup: Albi  
H-8А-gjsh 

Ristovski, B., Rahim, Ş., Mladenovski, S., Kiselinovski, S., Çeperganov, T. 

(2016). TarihDokuzYıllık İlk Oğretimin VIII sınıflarıiçin. Üsküp: Albi.  
H -8А-gjt 

Ристовски,Б.,Рахими, Ш., Младеновски, С., Киселиновски, 

С.,Чепреганов, Т. (2016). Историја за VIII разред деветогодишњег 

основног образовања.  Скопље: Алби.  

H -8А-gjs 

Ачкоска, В., Ѓеоргиев, В., Шабани, Ф., Јовановски, Д. (2016). 

Историја за VII одделение за осумгодишно основно образование. 

Скопје:Табернакул. 

H-8B-gjm 

Açkoska, V., Gjeorgiev, V., Shabani, F., Jovanovski, D. (2016). Historia 

për klasën VII të arsimit fillor tetëvjeçar. Shkup: Tabernakul 

H -8B-gjsh 

Açkoska, V., Georgiev, V., Şabani, F., Jovanovski, D. (2016). 

TarihSekizYıllık İlk Oğretimin VII sınıflariçin. Üsküp: Tabernakul.  

H -8B-gjt 

Ачкоска, В., Ђеоргиев, В., Шабани Ф., Јовановски, Д. (2016). 

Историја за VII разред осмогодишњег основног образовања. 

Скопље: Табернакул. 

H -8B-gjs 

Ристовски,Б.,Рахими, Ш., Младеновски, С., Киселиновски, 

С.,Чепреганов, Т. (2016). Историја за VIII одделение. Скопје:Алби 

H -9А-gjm 

Ristovski, B., Rahimi, Sh., Mladenovski, S., Kiselinvski, S., Çeperganov, T. 

(2016). Historia për klasën VIII.  Shkup: Albi   

H -9А-gjm 

Ristovski, B., Rahimi, Ş., Mladenovski, S., Kiselinvski, S., Çeperganov, T. 

(2016). Tarih VIII sınıflariçin. Üsküp: Albi. 

H -9А-gjm 

Ристовски,Б.,Рахими, Ш., Младеновски, С., Киселиновски, 

С.,Чепреганов, Т. (2016). Историја за VIII разред. Скопље:Алби 

H -9А-gjt 

Велковски, В., Сеиди,Х., Аљидеми,А., Ристовска, Д.,Павловски, Ѓ. 

(2009). Историја за 8одделение. Скопје:Просветно дело 
H-9B-gjm 

Velkosvski, V., Seidi, H., Alidemi, A., Ristovska, D., Pavlovski, Gj. (2009). 

Historia për klasën 8. Shkup: Prosvetno Delo 

H -9B-gjsh 

Velkosvski, V., Seidi, H., Alidemi, A., Ristovska, D., Pavlovski, G. (2009). 

Tarih 8 sınıflariçin. Üsküp: Prosvetno Dello 

H-9B-gjt 

Велковски, В., Сеиди,Х., Аљидеми,А., Ристовска, Д.,Павловски, Ђ. 

(2009). Историја за 8 разред. Скопље:Просветно дело 

H -9B-gjs 
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ETIKA KOD 

Темков, К. (2010). Етика за VI одделение. Скопје: МОН. Е-7-gjm 

Temkov, K. (2010). Etika për klasën VI. Shkup: MASH Е-7-gjsh 

Temkov, K. (2010). VI sınıflar için Etik. Üsküp: Makedonya Cumhuriyeti 

Eğitim ve bilim bakanlığı.   

Е-7-gjt 

Темков, К. (2010). Етика за VI разред. Скопље: МОН. Е-7-gjs 

 

ARSIM QYTETAR KOD 

Угриноски, К., Василески, К. (2010). Граѓанско образование за VII 

одделение во осумгодишното основно образование. Скопје: МОН. 

AQ-8-gjm 

Ugrinoski, K., Vasileski, K. (2010). Arsimi qytetar për klasën VII të arsimit 

fillor tetëvjeçar. Shkup: MASH  

AQ -8-gjsh 

Ugrinoski, K., Vasileski, K. (2010).Sekiz yıllık ilkoğretimVII sınıflar 

içinVatandaşlık eğitimi. Üsküp: Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve bilim 

bakanlığı.  

AQ -8-gjt 

Угриноски, К., Василески, К. (2010).Грађанско образовање за VII 

разред осмогодишњег основног образовања.Скопље: МОН. 

AQ -8-gjs 

Костовска Трајкова, Г., Угриновски, К., Василески, К. (2010). 

Граѓанско образование за VIII одделение. Скопје: МОН. 

AQ -9-gjm 

Kostovska Trajkova, G., Ugrinovski, K., Vasileski, K. (2010). Arsimi qytetar 

për klasën VIII. Shkup: MASH 

AQ -9-gjsh 

Kostovska Traѕkova, G., Ugrinovski, K., Vasileski, K. (2010).Vatandaşlık 

eğitimi VIII sınıflar için. Üsküp: Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve bilim 

bakanlığı.  

AQ -9-gjt 

Костовска Трајкова, Г., Угриновски, К., Василески, К. (2010). 

Грађанско образовање за VIII разред. Скопље: МОН. 

AQ -9-gjs 

 

MATEMATIKË KOD 

Морисон, К. (2016). Математика 6, учебник. Скопје: Арс Ламина. М-6-gjm 

Morison, K. (2016). Matematika 6, libër shkollor. Shkup: Ars Lamina. М-6-gjsh 

Morison, K. (2015). Matematik, 6, Ders Kitabı. Üsküp: Ars Lamina М-6-gjt 
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Морисон, К. (2015). Математика 6 (радна свеска, уџбеник). 

Скопље: Арс Ламина. 

М-6-gjt 

Пембертон, С., Кивлин, П., Винтерс, П. (2016). Математика 7, 

учебник. Скопје: Арс Ламина. 

М-7-gjm 

Pemberton, S., Kivlin, P., Winters, P.  (2016). Matematika 7, libër 

shkollor. Shkup: Ars Lamina. 

М-7-gjsh   

Pemberton, S., Kivlin, P., Winters, P. (2016). Matematik 7, kitap. Üsküp: 

Ars Lamina. 

М-7-gjt 

Пембертон, С., Кивлин, П., Винтерс, П. (2016). Математика 7, 

уџбеник. Скопље: Арс Ламина. 

М-7-gjs 

Пембертон, С., Кивлин, П., Винтерс, П. (2016). Математика 8, 

учебник. Скопје: Арс Ламина. 

М-8-gjm 

Pemberton, S., Kivlin, P., Winters, P.  (2016). Matematika 8, libër 

shkollor. Shkup: Ars Lamina. 

М-8-gjsh 

Pemberton, S., Kivlin, P., Winters, P. (2016). Matematik 8, kitap.Üsküp: 

Ars Lamina. 

М-8-gjt 

Пембертон, С., Кивлин, П., Винтерс, П. (2016). Математика 8, 

уџбеник. Скопље: Арс Ламина. 

М-8-gjs 

Пембертон, С., Кивлин, П., Винтерс, П. (2016). Математика 9, 

учебник. Скопје: Арс Ламина. 

М-9-gjm 

Pemberton, S., Kivlin, P., Winters, P.  (2016). Matematika 9, libër 

shkollor. Shkup: Ars Lamina. 

М-9-gjsh 

Pemberton, S., Kivlin, P., Winters, P. (2016). Matematik 9, kitap.Üsküp: 

Ars Lamina. 

М-9-gjt 

Пембертон, С., Кивлин, П., Винтерс, П. (2016). Математика 9, 

уџбеник. Скопље: Арс Ламина. 

М-9-gjs 

Морисон, К. (2016). Математика 6, pаботна тетратка. Скопје: 

Арс Ламина. 

М/FP-6-gjm 

 

Morison, K. (2016). Matematika 6, fletore pune. Shkup:Ars Lamina. М/FP-6-gjsh 

Morison, K. (2015). Matematik 6, alıştırmadefteri. Üsküp: Ars Lamina. М/FP-6-gjt 

Морисон, К. (2015). Математика 6, pадна свеска. Скопље: Арс 

Ламина. 

М/FP-6-gjs 

 

INFORMATIKË KOD 
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Арсеновски ,С.,Лошанска Тодоровска, М., Какашевски, Ѓ.  (2009). 

Информатика за 5. одделение. Скопје: МОН. 
IN-6-gjm 

Arsenovski, S., Loshanska Todorevska, M., Kakashevski, Gj. (2009). 

Informatika për klasën 5. Shkup: MASH 
IN -6-gjsh 

Arsenovski, S., Loşanska Todorevska, M., Kakaşevski, G. (2009).Bilgisayar 

Beşinci sınıflariçin. Üsküp: MCEBB. 
IN -6-gjt 

Арсеновски ,С.,Лошанска Тодоровска, М.,Какашевски, Ѓ.  (2009). 

Информатика за 6 разред деветгодишњег образовања. Скопје: МОН. 
IN -6-gjs 

Ѓорѓевиќ, Д. (2010). Информатика за VII одделение за 

деветгодишното образование. Скопје: МОН. 
IN -7-gjm 

Gjorgjeviq, D. (2009). Informatika për klasën VI të arsimit tetëvjeçar dhe 

për klasën VII të arsimit nëntëvjeçar. Shkup: MASH 
IN -7-gjsh 

Gorgevik, D. (2009).Bilgisayardersisekiz yıllık eğitimde VI sınıflarvedokuz 

yıllık eğitimde VII sınıflariçin.Üsküp:MCEBB. 
IN -7-gjt 

Ђорђевић, Д. (2014). Информатика за VII разред деветгодишњег 

образовања. Скопље: МОН. 
IN -7-gjs 

 

SHKENCA NATYRORE KOD 

Hudson, T., Haigh, A., Roberts, D., Shaw, G. (2014).  Природни науки 6, 

учебник. Teтово: ArbëriaDesign. 

SHN-6-gjm 

Hudson, T., Haigh, A., Roberts, D., Shaw, G. (2014). Shkencat natyrore 

6, libër shkollor. Tetovë: ArbëriaDesign.     

SHN -6-gjsh 

Hudson, T., Haigh, A., Roberts, D., Shaw, G. (2014).  Doğal bilimler 6, 

kitap. Tetovo: ArbëriaDesign. 

SHN -6-gjt 

Hudson, T., Haigh, A., Roberts, D., Shaw, G. (2014). Природне науке 6, 

уџбеник.  Тетово: ArbëriaDesign. 

SHN -6-gjs 

Hudson, T., Haigh, A., Roberts, D., Shaw, G. (2014).  Природни науки 6, 

работна тетратка. Teтово: ArbëriaDesign. 

SHN/FP-6-gjm 

Hudson, T., Haigh, A., Roberts, D., Shaw, G. (2014).  Shkencat natyrore 

6, fletore pune. Tetovë: ArbëriaDesign. 

SHN/FP-6-

gjsh 

Hudson, T., Haigh, A., Roberts, D., Shaw, G. (2014).  Doğalbilimler 6, 

çalışma defteri. Tetovo: ArbëriaDesign. 

SHN/FP-6-gjt 

Hudson, T., Haigh, A., Roberts, D., Shaw, G. (2014). Природне науке 6, 

радна свеска.  Тетово: ArbëriaDesign.  

SHN/FP-6-gjs 
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BIOLOGJI KOD 

Џонс, М., Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Биологија 7, учебник. 

Тетово: ArbëriaDesign. 
B-7-gjm 

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Biologjia 7 Libër shkollor. 

Tetovë: ArbëriaDesign.   
B -7-gjsh 

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Bioloji 7 DersKitabı. 

Tetovo: ArbëriaDesign 
B -7-gjt 

Џонс, М.,Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Биологија 7, уџбеник. 

Тетово: ArbëriaDesign  

B -7-gjs 

 

Џонс, М., Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Биологија 8, учебник. 

Тетово: ArbëriaDesign 
B -8-gjm 

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Biologjia 8 Libër 

shkollor.Tetovë: ArbëriaDesign 

B -8-gjsh 

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Bioloji 8 DersKitabı. 

Tetovo: ArbëriaDesign 
B -8-gjt 

Џонс, М.,Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Биологија 8, уџбеник. 

Тетово: ArbëriaDesign  
B -8-gjs 

Џонс, М., Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Биологија 8, учебник. 

Тетово: ArbëriaDesign 
B -9-gjm 

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Biologjia 8 Libër 

shkollor.Tetovë: ArbëriaDesign 

B -9-gjsh 

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Bioloji 8 DersKitabı. 

Tetovo: ArbëriaDesign 
B -9-gjt   

Џонс, М.,Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Биологија 8, уџбеник. 

Тетово: ArbëriaDesign  
B -9-gjs 

 

FIZIKË KOD 

Џонс, М., Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Физика 8, учебник. Тетово: 

ArbëriaDesign    
F-8-gjm 

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Fizik 8 Libër shkollor. 

Tetovë: ArbëriaDesign  
F -8-gjsh   

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Fizik8DersKitabı. Tetovo: 

ArbëriaDesign 
F -8-gjt 
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Џонс, М.,Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Физика 8, уџебник. Тетово: 

ArbëriaDesign  
F -8-gjs 

Џонс, М., Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Физика 9, учебник. Тетово: 

ArbëriaDesign    
F -9-gjm 

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Fizik 9 Libër shkollor. 

Tetovë: ArbëriaDesign  
F -9-gjsh   

Jones, M., Fellowes-Freeman. D., Sang, D. (2016).  Fizik 9 DersKitabı. Tetovo: 

ArbëriaDesign 
F -9-gjt 

Џонс, М.,Фелоус-Фриман, Д., Сенг, Д. (2016). Физика9, уџебник. Тетово: 

Arbëria Design  
F -9-gjs 

 

KIMI KOD 

Форбс, Д., Фосбери, Р., Фулик, Е., Њуман, В., Норис, Р., Рајан, Л. 

(2016). Хемија 8, учебник. Скопје: Арс Ламина.  

K-8-gjm 

Forbes, D., Fosbery, R.,Fullick, A., Newman. V., Norris, R., Ryan, L. (2016).  

Kimia 8, Libër shkollor. Shkup: Ars lamina. 

K -8-gjsh 

Forbes, D., Fosbery, R., Fullick, A., Newman. V., Norris, R., Ryan, L. (2016).  

Kimya 8, derskitabı. Üsküp: Ars Lamina. 

K -8-gjt 

Форбс, Д., Фосбери, Р., Фулик, Е., Њуман, В., Норис, Р., Рајан, Л. 

(2016). Хемија 8, уџбeник. Скопље: Арс Ламина. 

K -8-gjs 

Норис, Р., Рајан, Л. (2016). Хемија 9, учебник. Скопје: Арс Ламина. K -9-gjm 

Norris, R., Ryan, L. (2016).  Kimia 9, Libër mësimor. Shkup: Ars Lamina. K -9-gjsh   

Norris, R., Ryan, L. (2016).   

Kimya9, derskitabı.Üsküp: Ars Lamina. 

K -9-gjt 

Норис, Р., Рајан, Л. (2016). Хемија 9, уџбeник. Скопље: Арс Ламина. K-9-gjs 

 

ARSIM FIGURATIV KOD 

Николоска Нанаевска, М., Нанаевски, Н. (2011). Ликовно 

образование за 6 одделение. Скопје: МОН. 

AF-6-gjm 

Nikolloska Nanevska, M., Nanaevski, N. (2011). Arsimi figurativ për 

klasën 6. Shkup: MASH. 

AF -6-gjsh 

Nikolloska Nanevska, M., Nanaevski, N. (2011).  6 Sınıf Resim Eğitimi. 

Üsküp: Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve bilim bakanlığı. 

AF -6-gjt 
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Николоска Нанаевска, М., Нанаевски, Н. (2011). Ликовно образовање 

за 6. разред деветогодишњег основног образовања. Скопље: МОН. 

AF -6-gjs 

Цветкоска Панова, А., Дамјаноска Наумоска, А. (2008). Ликовно 

образование за шесто одделение на основното осмогодишно 

образование. Скопје: Топер. 

AF-7А-gjm 

Cvetkova Panova, A., Damjanoska Naumoska, A. (2008). Arsimi figurativ 

për klasën e gjashtë të arsimit fillor tetëvjeçar. Shkup: Toper 

AF -7А-gjsh 

Tsvetkova Panova, A., Damyanoska Naumoska, A. (2008). Sekiz yıllık  ilk 

öğretimin altıncı sınıfları için Resim Eğitimi. Üsküp: Toper.  

AF -7А-gjt 

Цветкова Панова, А., Дамјаноска Наумоска, А. (2008). Ликовно 

образовање за шести разред осмогодишњег основног образовања. 

Скопље: Топер.  

AF -7А-gjs 

Ордев, Д. (2009). Ликовно образование за 6 одделение.Скопје: 

Просветно дело. 

AF -7B-gjm 

Ordev, D. (2009). Arsimi i artit figurativ për klasën e 6. Shkup: Prosvetno 

dello. 

AF -7B-gjsh 

Ordev, D. (2009).6 Sınıflar için Resim Eğitimi. Üsküp: Prosvetno delo. AF -7B-gjt 

Ордев, Д. (2009). Ликовно образовање за 6 разред.Скопље: Просветно 

дело. 

AF -7B-gjs 

Ордев, Д. (2009). Ликовно образование за 7 одделение.Скопје: МОН.   AF -8-gjm 

Ordev, D. (2009). Arti figurativ për klasën e 7. Shkup: MASH. AF -8-gjsh 

Ordev, D. (2009). Sekiz yıllık ilköğretim 7. sınıflar için resim eğitimi. 

Üsküp: Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve bilim bakanlığı. 

AF -8-gjt 

Ордев, Д. (2009). Ликовно образовање за 7 разред осмогодишњег 

основног образовања. Скопље: МОН. 

AF -8-gjs 

Ордев, Д., Ордев, А. (2010). Ликовно образование за 9 

одделение.Скопје: МОН.   

AF -9-gjm 

Ordev, D., Ordev, A. (2010). Arti  figurativ për klasën e  8. Shkup: МASH. AF -9-gjsh 

Ordev, D., Ordev, A. (2010). Resim eğitimi 8 sinif. Üsküp: Makedonya 

Cumhuriyeti eğitim ve bilim bakanlığı'nın. 

AF -9-gjt 

Ордев, Д., Ордев, А. (2011). Ликовно образовање за 8 разред. Скопље: 

МОН. 

AF -9-gjs 

 

 

ARSIM MUZIKOR KOD 
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Димова, С., Ангеловска, В., Васиќ-Стефановска, М. (2011). Музичко 

образование за VI одделение на деветгодишно основно образование. 

Скопје: Министерство за образование и наука на Република 

Македонија.  

AM-6-gjm 

Dimova, S., Angelovska, V., Vasiq-Stefanovska, M. (2011). Arsimi 

muzikor për klasën VI të arsimit fillor nëntëvjeçar. Shkup: MASH.  

AM -6-gjsh 

Dimova, S., Angelovska, V., Vasik-Stefanovska, M. (2011). Dokuz yıllık  

ilköğretim VI sınıflara Müzik Eğitimi. Üsküp: 

MakedonyaCumhuriyetiEğitimvebilimbakanlığı.  

AM -6-gjt 

Димова, С., Ангеловска, В., Васић-Стефановска, М. (2011). Музичко 

образовање за VI разред деветогодишњег основног образовања. 

Скопље: МОН.  

AM -6-gjs 

Маџарова-Андонова, В. (2009). Музичко образование за VI 

одделение. Скопје: Просветно дело АД.     

  

AM -7А-gjm 

Maxharova-Andonova, V. (2009). Arsimi muzikor për klasën VI. Shkup: 

Prosvetno Dello SHA.  

AM -7А-gjsh 

Macarova-Andonova, V. (2009). Müzik EğitimiVI sınıflar için. Üsküp: 

ProsvetnoDelo AD.  

AM -7А-gjt 

Маџарова-Андонова, В. (2009). Музичко образовање за VI разред. 

Скопље: Просветно дело АД. 

AM -7А-gjs 

Ангеловска, В.,Васиќ-Стефановска, М. (2008).Музичко образование 

за VII одделение во деветгодишно основно образование. Скопје: 

Студио Круг.  

AM -7B-gjm 

Angelovska, V., Vasiq-Stefanovska, M. (2008). Arsimi muzikor për klasën 

VII të arsimit fillor nëntëvjeçar.Shkup: Studio Krug 
AM -7B-gjsh 

Angelovska, V., Vasik-Stefanovska, M. (2008).Dokuz yıllık  ilköğretimVII 

sınıflara Müzik Eğitimi.Üsküp: Studio Krug 
AM -7B-gjt 

Ангеловска, В.,Васић-Стефановска, М. (2008).Музичко образовање 

за VII разред деветгодишњег основног образовања.Скопље: Студио 

Круг.  

AM -7B-gjs 

Димова,С., Ангеловска, В., Васиќ-Стефановска, М. (2010). Музичко 

образование за VII одделение осумгодишно образование. Скопје: 

МОН. 

AM -8-gjm 
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Dimova, S., Angelovska, V., Vasiq-Stefanovska, M. (2010). Arsimi 

muzikor për klasën VII të arsimit fillor tetëvjeçar. Shkup: MASH 

AM -8-gjsh 

Dimova, S., Angelovska, V., Vasik-Stefanovska, M. (2010).Müzik 

EğitimiSekiz yıllık ilköğretimVII sınıflara.Üsküp: 

MakedonyaCumhuriyetiEğitimvebilimbakanlığı. 

AM -8-gjt 

Димова, С., Ангеловска, В., Васић-Стефановска, М. (2011). Музичко 

образовање за VII разред осмогодишњег основног образовања. 

Скопље: МОН. 

AM -8-gjs 

Димова,С., Ангеловска, В., Васиќ-Стефановска, М. (2010). Музичко 

образование за VIII одделение осумгодишно основно образование. 

Скопје: МОН. 

AM -9-gjm 

Dimova, S., Angelovska, V., Vasiq-Stefanovska, M. (2010). Arsimi 

muzikor për klasën VIII të arsimit fillor tetëvjeçar. Shkup: MASH 

AM -9-gjsh 

Dimova, S., Angelovska, V., Vasik-Stefanovska, M. (2010). Sekizyıllık 

ilköğretim VIII sınıflara Müzik Eğitimi. Üsküp: Makedonya Cumhuriyeti 

Eğitim ve bilim bakanlığı. 

AM -9-gjt 

Димова,С., Ангеловска, В., Васиќ-Стефановска, М. (2014). Музичко 

образовање за IX разред. Скопље: МОН. 

AM -9-gjs 

 

 

ARSIMI FIZIK DHE SHËNDETËSOR KOD 

Поповски, П. (2011). Физичко и здравствено образование за VI 

одделение во деветгодишното образование. Скопје:МОН 
AFSH-6-gjm 

Popovski, P. (2011). Arsim fizik dhe shëndetësor për klasën VI në arsimin 

nëntëvjeçar. Shkup: MASH 
AFSH -6-gjsh 

Popovski, P. (2011). Beden ve sağlık eğitimi İl köğretim dokuz yıllık 

eğitiminde VI-cısınflariçin. Üsküp: Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve 

bilimbakanlığı. 

AFSH -6-gjt 

Поповски, П. (2011). Физичко и здравствено образовање за VI разред 

деветгодишњег образовања. Скопље:МОН 
AFSH -6-gjs 

Павловски, З. (2011).Физичко и здравствено образованиe за VII 

одделение во осумгодишното образование. Скопје:Просветно дело 
AFSH -7-gjm 

Pavlovski, Z.(2011). Arsim fizik dhe shëndetësor për klasën VII të arsimit 

fillor tetëvjeçar. Shkup: Prosvetno dello 
AFSH -7-gjsh 
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Pavlovski, Z. (2011).Bedenvesağlıkeğitimiİlköğretimsekizyıllıkeğitiminde 

VII sınflariçin. Üsküp:Prosvetnodelo 
AFSH -7-gjt 

Павловски, З. (2011). Физичко и здравствено образовање за VII 

разред осмогодишњег образовања. Скопље:МОН 
AFSH -7-gjs 

Карапанџевски, М., Белческа-Карапанџевска, Л. (2010). Физичко и 

здравствено образованиe за VII одделение во осумгодишното 

образование.Скопје: МОН. 

AFSH -8-gjm 

Karapanxhevski, M., Belçeska-Karapnxheska, L. (2010). Arsim fizik dhe 

shëndetësor për klasën VII të arsimit fillor tetëvjeçar. Shkup: MASH 
AFSH -8-gjsh 

Karapancevski, M., Belçeska-Karapancevska, L. (2010).Beden ve sağlık 

eğitim iİlk öğretimsekiz  yıllık eğitiminde VII 

sınflariçin.Üsküp:MakedonyaCumhuriyetiEğitimvebilimbakanlığı. 

AFSH -8-gjt 

Карапанџевски, М., Белческа-Карапанџевска, Л. (2010). Физичко и 

здравствено образовање за VII разреду у осмогодишњем 

образовању. Скопље: МОН. 

AFSH -8-gjs 

Карапанџевски, М., Белческа-Карапанџевска, Л. (2010). Физичко и 

здравствено образование за VIII одделение во осумгодишното 

образование.Скопје: МОН. 

AFSH -9-gjm 

Karapanxhevski, M., Belçeska-Karapnxheska, L. (2010). Arsim fizik dhe 

shëndetësor për klasën VIII të arsimit fillor tetëvjeçar. Shkup: MASH 
AFSH -9-gjsh 

Karapancevski, M., Belçeska-Karapancevska, L. (2013).Sekiz yıllık İlk 

öğretim okullarında VIII sınflariçin Beden ve sağlık eğitimi. Üsküp: 

Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve bilim bakanlığı. 

AFSH -9-gjt 

Карапанџевски, М., Белческа-Карапанџевска, Л. (2010). Физичко и 

здравствено образовање за VIII разреду у осмогодишњем 

образовању.Скопље: МОН. 

AFSH -9-gjs 

 

ARSIM TEKNIK KOD 

Николовски,Б.(2011). Техничко образование за 6 одделение во 

деветгодишното основно образование. Скопје: МОН. 
AT-6-gjm 

Nikollovski,B.(2011). Arsimi teknik për klasën VI të arsimit fillor 

nëntëvjeçar. Shkup: MASH.  

AT-6-gjsh 

Nikolovski,B.(2011). 
Teknikeğitimialtıncısınıflariçindokuzyıllıkilköğretimokulları. Üsküp: 
MCEBB. 

AT-6-gjt 

Николовски,Б.(2011). Техничко образовање за шести разред 
деветгодишњег основног образовања. Скопље: МОН.  

AT-6-gjs 
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GJUHË DHE KULTURË E VLLEHVE-ZGJEDHOR KOD 

Mitreva,Z.,Costova,V.,Mihailova.I.(2011). LimbashiculturaaArmãnjlorticlasa 

VI nauanjeducatciiprimarã.Scopia: MON . 

 

GJKV-6 

 

GJUHA DHE KULTURA E BOSHNJAKËVE KOD 

Redžić, A., Đulsuma Dacić, R. (2011). Jezik i kultura bošnjaka za 6. razred 

devetgodišnje osnovne škole.Skoplje:Ministarstvo obrazovanja i nauke 

Republike Makedonije.  

GJKB-6 

 

GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE KOD 

Hamiti, A., Hamiti, I. (2011). Gjuhë shqipe për klasën e VI të arsimit fillor 

nëntëvjeçar. Shkup: Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së 

Maqedonisë 

GJLSH-6Z 

Hamiti, A., Hamiti, I. (2009). Gjuhë shqipe për klasën e VI të arsimit fillor 

nëntëvjeçar. Shkup:Prosvetno Dello 
GJLSH -7Z 

Hamiti, A., Hamiti, I. (2006). Gjuhë shqipe për klasën e VII 

(lëndëzgjedhore).Shkup: Prosvetno Dello 
GJLSH -8Z 

Idrizi, Xh.(2006). Gjuhë shqipe për klasën e VIII (Lëndë zgjedhore).Shkup: 

Prosvetno Dello 

GJLSH -9Z 

 

NJOHJA ME RELIGJIONET KOD 

Шотаровска, Б.,Ѓеоргиевска, Т. (2010). Запознавање со религиите за 

петто  одделение. Скопје: МОН. 

NJR-6-gjm 

Shotarovska,B.,Gjeorgieva,Т. (2010). Njohja me religjionet për klasën e 

pestë. Shkup: MASH 

NJR-6-gjsh 

Şotarovska, B., Georgieva, T. (2014). Dinleritanıyalım VI sınıflariçin.Üsküp: 

Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı. 

NJR-6-gjt 

 

ETIKA NË RELIGJIONЕТ KOD 
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Златевски, П. (2010). Етика во религиите, учебник за V одделение. 

Скопје: МОН. 

ER-6A-gjm 

Zlateski, P. (2014). Dinlerde ahlâkaltncısınıflariçinokuma kitabı.Üsküp: 

MCEBB. 

ER-6A-gjt 

Ramadani,N. (2010). Etika e religjioneve për klasën e V. Shkup: MASH. ER-6B-gjsh 

 

 

 

KULTURA KLASIKE NË CIVILIZIMIN EVROPIAN KOD 

Јањатова Димовска, В., Томовска, В. (2010). Класичната култура во 

Европската цивилизација. Скопје: МОН. 

KKCE-6-gjm 

Janjatova Dimovska, V., Tomovska, V. (2010). Kultura klasike në 

civilizimin Evropian. Shkup: MASH 

KKCE-6-gjsh 

Yanyatova Dimovska, V., Tomovska, V. (2010). Sekiz yıllık eğitim sistemi 

ile beşinci sınıflar ve dokuz yıllık eğitim sistemi ile altıncı sınıflar için 

Avrupa medeniyetinde klasik kültür. Üsküp: Makedonya Cumhuriyeti 

Eğitim ve bilim bakanlığı.  

KKCE-6-gjt 

 

 

 


