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 Të nderuara arsimtare dhe të nderuar arsimtarë të historisë,

Para jush e keni “Doracakun për aktivitete jashtëmësimore të historisë për arsim fillor dhe të mesëm”. 
Në masë të madhe vetë emri e përshkruan Doracakun. Është i dedikuar për Ju, arsimtarët dhe arsimtaret 
e historisë, të cilët punojnë në shkollat fillore dhe të mesme në shtetin tonë. Kuptohet, këto aktivitete 
jashtëmësimore mund të shfrytëzohen edhe nga ana e arsimtarëve të lëndëve të tjera ose edukatorëve të 
cilët punojnë në fusha të tjera, në rast se i shohin si të dobishme. Në vazhdim disa pika kyçe, të cilat do të 
shpjegojnë se si erdhëm deri te ky doracak. 

Konteksti shoqëror. Realiteti në Maqedoni është se jetojmë në një shtet, por me një shoqëri të ndarë. 
Mundësitë dhe hapësirat për komunikim dhe hapësirat për diskutim të temave më të vështira të karrak-
terit etnik janë minimale, pothuajse joekzistuese, ndërsa ato janë elementet që në mënyrë të fuqishme e 
japin formën e shtetit. Tensionet etnike nuk janë të vogla dhe vazhdimisht janë të pranishme. Ky realitet 
rregullisht pasqyrohet edhe në arsim. Kemi një segregacion të qartë në arsim në bazë etnike. Një pjesë e 
madhe e shkollave që ishin apo funksiononin së bashku, u ndanë. Kemi shkolla me paralele me bashkësi të 
ndryshme etnike, por shumë shpesh ato janë në turne të ndryshme – që, gjithashtu, paraqet një lloj ndar-
jeje. Kështu që, mundësitë për komunikim të fëmijëve, mundësitë për të bërë diçka së bashku, të luajnë 
bashkë, janë minimale. Por, nga kjo gjendje nuk duhet ikur. Procesi i segregacionit nuk është i ri. 

Mësimi i historisë. Lënda e historisë në shkollat fillore dhe të mesme nuk është imune ndaj gjendjes 
në të cilën jetojmë. Libra shkollorë të vjetër1, ligjërimi me metoda të vjetra dhe pa mundësi për këmbim 
nxënësish të cilët e ndjekin mësimin në gjuhë të ndryshme për tema historie të interesit të përbashkët. 
Është e vërtetë se programi i librave shkollorë të historisë, ashtu si edhe i të gjitha lëndëve të tjera, është 
i njëjtë për të gjithë nxënësit në vend, pavarësisht se në cilën gjuhë e ndjekin mësimin dhe cilës bashkësi 
etnike i takojnë. Megjithatë, arsimtarët e kanë lirinë e zgjedhjes për një përqindje të caktuar të mësimeve 
se a do t’i vënë në procesin mësimor apo jo. Në të shumtën e rasteve, mësimet të cilat janë lënë anash janë 
mësime me fokus te bashkësitë e tjera etnike, kështu që edhe kjo mënyrë themelore e njohjes së “tjetrit” 
nuk shfrytëzohet dhe lihet anash. E kjo është ajo që më së shumti mungon.

Integrimi ndëretnik në arsim (INA). Ky proces, i cili filloi të zbatohet para dhjetë viteve, parashikon 
mirëmbajtje të aktiviteteve të përbashkëta mësimdhënëse dhe jashtëmësimdhënëse mes shkollave në 
Maqedoni. Fokusi është vënë në mbajtjen e orëve të përbashkëta në lëndë të ndryshme, ku fëmijët e bash-
kësive të ndryshme etnike mësojnë së bashku dhe, para së gjithash, njihen dhe komunikojnë në mes vete. 
Ky proces nuk është as i lehtë, e as i shkurtër. Do të duhet të zbatohet për një kohë shumë të gjatë, ndoshta 
edhe në mënyrë transgjeneratike, për të ardhur deri te një situatë në të cilën fëmijët lirisht do të komuniko-
jnë, ndërsa shkollat do të përzihen. Një nga problemet kyçe në zbatimin e këtij procesi është mungesa e 
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mjeteve financiare. Mbajtja e takimeve të drejtpërdrejta kushton para, ndërsa ato nuk mjaftojnë. Shkollave 
u është lënë që vetë t’i sigurojnë mjetet e nevojshme dhe kjo krijon një nervozizëm të shtuar ndaj këtij 
procesi, i cili, edhe pa këtë, është i ngarkuar me probleme të tjera, para së gjithash me mungesë të vullnetit 
për zbatimin e tij te shumica e kuadrit arsimor.

Projekti dhe procesi. Projekti “Interpretimi i historisë së përbashkët të kohës moderne” është bash-
këpunimi i parë i Aksionit Paqësor (AP) dhe Asociacionit të Arsimtarëve të Historisë në Maqedoni (AAHM). 
Me këtë projekt ishte paraparë njohja dhe puna e përbashkët nëpërmjet trajnimeve dhe takimeve dia-
loguese të arsimtarëve të historisë, por, për shkak të pandemisë së KOVID-19, u gjetëm në vështirësi të 
mëdha në realizimin e projektit. Në fazën e parë të tij mbajtëm një Program (me emrin e njëjtë sikur pro-
jekti), të realizuar në katër faza, me një trajnim të përfshirë dhe tri takime dialoguese, me gjithsej 42 orë 
punuese. Programi u realizua në periudhën gusht-dhjetor 2020 në platformën Zum (Zoom). Projekti vazh-
doi me hulumtimet e lartpërmendura të librave shkollorë, ndërsa grupi i arsimtarëve, i cili ishte pjesë e 
programit të trajnimit, përgatiti tetë aktivitete jashtëmësimore për realizim në distancë, duke shfrytëzuar 
platformën Tims (MS Teams). Në prill 2021, arsimtarët autorë2  të këtyre aktiviteteve i realizuan këto aktivi-
tete me fëmijë në përbërje të përzier etnike në grupe prej tre deri në katër shkolla të përfshira për grup. Në 
kuadër të projektit u krye edhe hulumtimi nga i cili doli analiza e lartpërmendur e librave shkollorë, ndërsa 
në fund të majit u mbajt edhe konferenca përmbyllëse “Historia mund edhe të afrojë”, ku më në fund edhe 
në mënyrë të drejtpërdrejtë u njoftuan mes vete pjesëmarrësit në projekt.

Doracaku. Në doracakun që e keni përpara, janë vendosur tetë aktivitete jashtëmësimore, të krijuara 
nga arsimtarët e përfshirë në këtë projekt. Janë paraparë për realizim në distancë, duke shfrytëzuar ndon-
jë prej platformave për këtë qëllim (janë testuar nëpërmjet Tims), por lehtë mund të adaptohen edhe 
për realizim me pjesmarrje të drejtpërdrejtë. Nëpërmjet doracakut dëshirojmë të japim kontribut në re-
alizimin e on-line aktiviteteve INA në lëndën e historisë, madje edhe në të ardhmen, kur nuk do t’i kemi 
kufizimet për shkak të pandemisë së KOVID-19. Zbatimi i aktiviteteve on-line në një përbërje të përzier 
etnike nuk paraqet zëvendësim për njohjen në prani të drejtpërdrejtë, por është një variant falas, i cili 
mund të mundësojë një komunikim të ndërsjellë. Për çdonjërin nga aktivitet jashtëmësimore në doracak 
është cekur grupmoshë për të cilën ai rekomandohet, si dhe koha e nevojshme për realizimin e tij. Disa nga 
aktivitetet kanë anekse, të cilat do t’i gjeni në fund të këtij doracaku.

Punë të mbarë!

Goran Taleski

1. Për gjendjen me librat shkollorë të historisë në vitin 2021 mund të lexohet në studimin “Analiza: Modernizimi i librave shkollorë të historisë”, 
të redaktorëve Marina Gjorgjioska-Kitanoska dhe Mire Mlladenovski.

2. Lista e arsimtarëve autorë të këtij Doracaku, si dhe shkollat nga të cilat vijnë, gjendet në Impresum.
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Kalendari multikulturor

Alfabeti i paqes

Edhe ata janë heronjtë tanë

Midis nesh, e për ne

Politika është e gjinisë femërore

Qeveria e parë e përbashkët

Gratë në Maqedoni - Gratë heroina

T’i njohim bashkësitë më të vogla etnike në shtetin tonë

Aktivitete jashtëmësimore Kalendari multikulturor

назад
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PLANI OPERATIV I AKTIVITETIT

Titulli i aktivitetit Kalendari multikulturor

Objektivat e aktivitetit • Të njihen me festat më të rëndësishme shtetërore, festat etnike në vendin 
tonë dhe ditët botërore (ndërkombëtare);

• Ta mësojnë kuptimin e tyre;

• Ta kuptojnë rëndësinë e bashkëpunimit multikulturor përmes debatit dhe 
diskutimit;

• Ta vlerësojnë dhe të nxjerrin përfundime nga bashkëpunimi i përbashkët 
përmes një kalendari multikulturor;

Rezultatet / Rezultatet e 
pritshme

• Kalendar i kompletuar me ditët e rëndësishme;

• Të vendosin komunikim dhe bashkëpunim të ndërsjellë;

• Të nxjerrin përfundime për atë që është arritur dhe mësuar nga kalendari 
multikulturor;

I përshtatshëm për 
moshën

• Ky aktivitet është i përshtatshëm për nxënësit nga klasa e parë deri në të 
nëntën në shkollat fillore dhe për nxënësit nga viti i parë deri në të katërtin 
në shkollat e mesme.

Metodat e 
mësimdhënies

• Prezantimi me gojë;

• Debati;

• Diskutimi;

• Prezantimi;

• Ilustrimi;

Format e mësimdhënies • Puna individuale

• Puna frontale

• Puna në grupe

Kohëzgjatja • 70 – 90 minuta

ORGANIZIMI DHE RRJEDHA E AKTIVITETIT

Kontekstualizimi •  Orën e fillojmë me një prezantim, secili pjesëmarrës në klasë prezantohet. 
U paraqiten rregullat e sjelljes, që janë shumë të rëndësishme për t’u 
respektuar, si nga nxënësit, ashtu edhe nga mësimdhënësit. Njëri nga 
mësimdhënësit mban një ligjëratë të shkurtër mbi përdorimin e kalendarit, 
dhe nxënësit bëjnë pyetje nëse kanë diçka të paqartë. Nxënësit ndahen në 
grupe me ndihmën e mësimdhënësit, plotësojnë kalendarin multikulturor 
dhe më pas e paraqesin atë. Në fund të orës së mësimit, secili nxënës 
individualisht sjell përfundimin për atë se ç’ka arritur të mësojë gjatë orës, 
respektivisht nga kalendari multikulturor.

  Aktivitetet e mësimdhënësit  Aktivitetet e nxënësve

Aktivitetet hyrëse • - Mësimdhënësit përshëndesin nxënësit 
dhe prezantohen;

- Mësimdhënësi motivon nxënësit për orën e 
ardhshme mësimore. Shpjegon se ata mund 
të ngrenë dorën në çdo kohë dhe të pyesin 
dhe/ose të shtojnë diçka për ato që thuhen;

- Mësimdhënësi shpjegon rregullat që 
zbatohen për këtë orë;

- U lë hapësirë studentëve që të njihen me 
njëri-tjetrin, duke u propozuar që secili prej 
tyre të prezantohet;

- Mësimdhënësi ua prezanton nxënësve 
temën dhe aktivitetet që do të zbatohen 
në klasë dhe i njofton ata me qëllimet dhe 
rezultatet e pritura;

10-15 minuta

• Nxënësit janë dëgjues 
aktivë;

- Ndjekin me kujdes 
rregullat që duhet t’i 
respektojnë gjatë orës së 
mësimit;

- Nxënësit prezantohen se 
kush janë dhe nga vijnë;

- Nxënësit ndjekin me 
kujdes udhëzimet dhe 
bëjnë pyetje nëse kanë 
ndonjë gjë të paqartë;
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Aktivitetet kryesore •  - Një nga mësimdhënësit ua shpjegon 
nxënësve informacionet e përgjithshme në 
lidhje me temën.

- Informacione të përgjithshme për 
kalendarin; Pse na duhet një kalendar; Si e 
përdorim atë; Çfarë përmban; Pse janë festat 
të rëndësishme për ne;

- Mësimdhënësi i drejton nxënësit në një 
diskutim:

- Cili është ndryshimi midis festave shtetërore 
dhe ndërkombëtare;

- Para se t’i ndajë nxënësit në grupe, 
mësimdhënësi ua shpjegon në detaje 
detyrën e tyre të mëtejshme;

- Nxënësit ndahen në 4 grupe, në secilin grup 
është nga një mësimdhënës i cili do t’u 
ndihmojë nxënësve dhe do ta ndjekë punën 
e tyre;

- Secili grup merr tre muaj të vitit në të cilat 
duhet t’i shënojë në mënyrë përkatëse 
festat më të rëndësishme shtetërore dhe 
ndërkombëtare.

- Nxënësit, me ndihmën e mësimdhënësit, 
zgjedhin një lider grupi i cili duhet ta 
paraqesë atë që është bërë;

- Nëse një grup e përfundon aktivitetin para 
kohe, mësimdhënësi në grup fillon diskutim 
në lidhje me temën (për shembull: i shtyn 
nxënësit të tregojnë se si e festojnë një festë 
të caktuar)

- Mësimdhënësi e ndërpret punën në grupe;
- Mësimdhënësit e ndjekin prezantimin e 

nxënësve.

30-40 minuta

• - Nxënësit i ndjekin 
me kujdes udhëzimet;

- Nxënësit diskutojnë për 
temën e dhënë;

- Nxënësit e ndarë në 4 
grupe fillojnë punën e 
tyre;

- Zgjedhin lider që do ta 
përfaqësojë grupin e tyre;

- Ata fillojnë të tregojnë se 
çfarë festash ka në muajt 
që kanë marrë; (shembull: 
Dita e Shkollës; Dita 
Ndërkombëtare e Romëve; 
Dita e Alfabetit; ...)

- Festat regjistrohen në 
datën përkatëse;

- Nxënësit diskutojnë për 
kremtimin e festave të 
caktuara;

- Lideri i grupit prezanton 
aktivitetin e bërë 
para nxënësve dhe 
mësimdhënësve të tjerë.

Активности на наставникот Активности на учениците Активности на наставникот Активности на учениците

Aktivitetet përfundimtare • - Mësimdhënësit u japin nxënësve 
një aktivitet përfundimtar - një pyetësor 
për aktivitetin;

- Cila pjesë ishte më interesante për ju?
- A do të merrnit pjesë përsëri në një aktivi-

tet të tillë?
- Çfarë kemi arritur/mësuar nga kalendari?

5-10 minuta

• Nxënësit i përgjigjen pyetësorit 
individualisht. Në fakt, ata 
shprehin mendimin e tyre, nx-
jerrin një përfundim nga i gjithë 
aktiviteti.

Burimet e bashkëngjitura 1. Rregullorja e sjelljes në klasë (aneks)

2. Kalendari – prezantim (aneks)

3. Shembull i kalendarit të plotësuar (aneks)

Линкови:
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Alfabeti i paqes

PLANI OPERATIV I AKTIVITETIT

Titulli i aktivitetit Мировна азбука

Objektivat e aktiviteteve • Të bëhet dallimi midis paragjykimeve dhe stereotipave,
- të mësohet se çka është paqja,
- si ndërtohet paqja,
- cilat janë simbolet e paqes,
 - ndërtimi i bashkëpunimit multikulturor,
 - respektimi dhe vlerësimi i diversitetit
- Mësimi i fjalëve në një gjuhë tjetër

Rezultatet / Rezultatet e 
pritshme

• - Nxënësit të bashkëpunojnë,
- të mësojnë të bëjnë dallimin midis paragjykimeve dhe stereotipave,
- të njohin paragjykimin ose stereotipin,
- të dijnë ta njohin paqen në fjalë, veprime ose objekte të ndryshme,
- të nxjerrin përfundime
- Nxënësit kanë mësuar fjalë në gjuhën e bashkësisë tjetër etnike në lidhje me 

paqen

I përshtatshëm për 
moshën

I përshtatshëm për nxënës të shkollës fillore dhe të mesme

Metodat e mësimdhënies Diskutimi, biseda, prezantimi me gojë

Format e mësimdhënies Puna individuale, puna frontale, në grup.

Kohëzgjatja 90-120 minuta
ORGANIZIMI DHE RRJEDHA E AKTIVITETEVE

Kontekstualizimi Mësimi fillon ashtu që mësimdhënësit i përshëndesin nxënësit dhe i 
motivojnë për punë në orën në vijim. Nxënësve u shpjegohet se çka do të 
punohet dhe si është organizuar ora, u shpjegohet se në çdo moment mund 
ta ndërpresin orën dhe të pyesin nëse kanë diçka të paqartë. Iu rezentohet 
nxënësve për paqe, dhe pastaj secili nxënës është i obliguar të marrë një 
copë letër para vetes dhe ta ndajë atë në dy pjesë. Më tej mësimdhënësit e 
zhvillojnë orën dhe e përcjellin punën e nxënësve.

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve

Aktivitetet hyrëse • Mësimdhënësit/mësimdhënëset i motivojnë 
nxënësit të përfshihen aktivisht në orën 
mësimore, u prezantojnë atyre qëllimet e 
orës. Ata njihen me rregullat e sjelljes në 
klasën onlajn.

Duke përdorur teknikën “stuhi mendimesh” 
(brainstorming), mësimdhënësit/
mësimdhënëset u drejtojnë studentëve 
pyetje
- Ç’është paqja?
- Ç’është lufta?

• Dhe përgjigjet shkruhen në tabelë 
(Whiteboard)

• - I ndjekin mësimdhënësit/
mësimdhënëset

- Përgjigjen në pyetjet e 
bëra nga mësimdhënësit/
mësimdhënëset
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Aktivitetet kryesore • Mësimdhënësi kryesor i ndan nxënësit në dy 
grupe.

• U kërkon nxënsëve të marrin një copë letër 
dhe ta ndajnë në dy pjesë, njërën pjesë do ta 
shënojnë me fjalën PAQE, ndërsa në pjesën 
tjetër do të shkruajnë LUFTË.

• Mësimdhënësi hap një dokument word 
ose whiteboard dhe i shkruan alfabetet 
maqedonisht (me mbështetje cirilike) dhe 
shqip (me mbështetje latine). 

• Nxënësit duhet të mendojnë fjalë me 
shkronjën e dhënë dhe t›i fusin ato në vendin 
e duhur - Paqe ose Luftë.

• Grupi i parë i nxënësve e punojnë alfabetin 
nga shkronja A-M në maqedonisht, dhe në të 
njëjtën kohë krijojnë fjalë në shqip nga A-M.

• Grupi i dytë i nxënësve e punojnë alfabetin 
nga N-Sh në gjuhën maqedonase, dhe në 
të njëjtën kohë krijojnë fjalë me shkronjat e 
alfabetit shqip nga N-Zh.

• Mësimdhënësi jep udhëzime për punë.
• Në secilin grup ka të paktën 2 mësimdhënës 

që e ndjekin punën e nxënësve.
• Mësimdhënësi e ndjek punën e nxënësve, i 

shënon në word ose whiteboard shkronjat 
që tashmë janë kaluar.

• Mësimdhënësi i motivon nxënësit, u 
ndihmon te disa shkronja problematike.

• Mësimdhënësi ua kujton kohën e mbetur për 
të përfunduar detyrën.

• Mësimdhënësi bën pyetje:
- Ku kishit më shumë fjalë?
- Cilat fjalë nuk dinit se ku t’i vendosni?

• Mësimdhënësi i bashkon dy shkronjat dhe ua 
paraqet nxënësve alfabetin e paqes të cilin 
ata vetë e krijuan.

• Ndjekin udhëzimet e 
mësimdhënësit.

- Ndjekin udhëzimet e 
mësimdhënësve

- Ndjekin udhëzimet e 
mësimdhënësit.

- Bëjnë pyetje

- Ndjekin mësimdhënësit

-  vendosin duke shkruar 
terma për shkronjat e dhëna 
të alfabetit

- Bëjnë pyetje, kërkojnë 
ndihmë nga mësimdhënësi.

- - Nxënësit dëgjojnë 
mësimdhënësin.

- Nxënësit flasin dhe u 
përgjigjen pyetjeve.

- Nxënësit ndjekin punën e 
mësimdhënësit.

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve

Завршна активност(и) • Mësimdhënësi ua tregon teknikën e 
trekëndëshave në ekran.

Mësimdhënësi shpjegon se si përdoret 
kjo teknikë, gjegjësisht si plotësohen 
trekëndëshat.

• - - Nxënësit ndjekin 
mësimdhënësin.

- Nxënësit plotësojnë 
trekëndëshat.

Ресурси во прилог Teknika e trekëndëshave (aneks)

Onlajn resurse:
1. Lista e fjalëve pozitive - version anglisht

https://www.augusta.k12.va.us/cms/lib/VA01000173/Centricity/Domain/778/A_to_Z_of_
Positive_Words%5B1%5D.pdf 

2. Shënuesit - Luftimi kundër gjuhës së urrejtjes në internet përmes edukimit 
për të drejtat e njeriut
https://rm.coe.int/16806f9ae4 

3. Alfabeti për paqen botërore
https://www.debistrong4peacehopelove.com/an-alphabet-for-world- peace---poster.html

Активности на наставникот Активности на учениците

Линкови: Teknika e trekëndëshave
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Edhe ata janë heronjtë tanë ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТА

Titulli i aktivitetit Edhe ata janë heronjtë tanë

Objektivat e aktiviteteve •  - Identifikimi i fenomeneve të jetës së përditshme që mund të ndikojnë 
pozitivisht në ndërtimin e një shoqërie multietnike

- Të kuptuarit se sporti mund të jetë një pikënisje që kontribuon me sukses 
në ndërtimin e bashkësisë, bashkëpunimin e ndërsjellë, përkatësinë dhe 
bashkëjetesën.

Rezultatet e pritura • Inkurajimi i nxënësve që në mënyrë të pavarur të zbatojnë sjelljen e 
përgjegjshme në ndërtimin e një shoqërie multikulturore dhe të bashkëjetesës

I përshtatshëm për 
moshat

12-14 vjeç

Metodat e mësimdhënies Metoda e dialogut, metoda demonstrative
Format e mësimdhënies Individuale, grupore

Kohëzgjatja Një orë
ORGANIZIMI DHE RRJEDHA E AKTIVITETIT

Kontekstualizimi • Suksesi i fundit i ekipit kombëtar maqedonas të futbollit (kualifikimi në 
Kampionatin Evropian me një ekip që kultivon një karakter të fortë multietnik) 
me fitoren e vet tregoi se gëzimi i suksesit është i përbashkët dhe është një 
shembull i përsosur i tejkalimit të të gjitha dallimeve dhe pengesave, si në vetë 
ekipin kombëtar, ashtu edhe në nivel nacional.

• Shembuj të tillë meritojnë një vend të veçantë dhe duhet të theksohen 
vazhdimisht si një shembull pozitiv i bashkëpunimit, empatisë dhe unitetit.

  Aktivitetet e mësimdhënësit   Aktivitetet e nxënësve

Aktivitetet hyrëse • U drejtohen nxënësve pyetje
1. Cili është futbollisti juaj i preferuar nga 
kombëtarja maqedonase?
2. Pse është ai futbollisti yt i preferuar?
3. A e di se si e thekson përgjegjësinë 
shoqërore futbollisti yt i preferuar?

• U përgjigjen pyetjeve
• Shprehin mendimet e veta



Interpretimi i historisë së përbashkët së kohës bashkëkohore Doracak për aktivitete jashtëmësimore të historisë për arsim fillor dhe të mesëm

20 21

Aktivitetet  kryesore • Mësimdhënësi i ndan nxënësit në 4 grupe, 
ku secili grup merr të njëjtin material në 
lidhje me kombëtaren maqedonase të 
futbollit: deklarata të disa futbollistëve, 
tituj portalesh që raportuan për fitoren e 
ekipit kombëtar maqedonas ndaj ekipit 
kombëtar gjerman dhe për kualifikimin 
e kombëtares maqedonase, si dhe disa 
fotografi nga ndeshjet. 

• Nxënësit punojnë në grupe, 
bazuar në materialin e dhënë të 
përgatitur nga mësimdhënësi 
dhe shkëmbejnë idetë, 
mendimet, njohuritë e veta me 
nxënësit tjerë

• Secili grup duhet të krijojë një 
tregim nga fotografia e ofruar 
dhe gjatë kësaj vëmendje e 
veçantë duhet t’i kushtohet 
krijimit të garfitit si një mesazh 
që do t’i drejtohet publikut për 
ndërtimin e bashkëjetesës dhe 
multikulturalizmit.

Aktivitetiet 
përfundimtar

Secili grup paraqet prezantimin e vet të hartuar, si dhe grafitin.

Ресурси во прилог Onlajn resurse:
1. Tituj të portaleve, deklarata të futbollistëve, fotografi:
https://www.gol.mk/fudbal/emotivna-poraka-na-elmas-igravte-za-bate-goran-za-cela-
makedonija 
2. Video: Goli i Pandevit me të cilin u kualifikuam për në EURO 2021
https://www.youtube.com/watch?v=1MiW11xu6Og 

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
Midis nesh, e për ne
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PLANI OPERATIV I AKTIVITETEVE 

Titulli i aktivitetit Midis nesh, e për ne

Objektivat e aktiviteteve • Shpërndarja e një teme të përbashkët për bashkëpunimin dhe njohjen 
reciproke midis nxënësve

• Theksimi i një personaliteti që mund të shërbejë si një shembull pozitiv i 
unitetit

• Dhënia e kontributit në ndërtimin e një shoqërie multietnike dhe 
demokratike

Rezultatet e pritura • Formimi i qëndrimeve pozitive të individëve që janë të gatshëm t’i pranojnë 
ata që janë të ndryshëm për nga përkatësia etnike, fetare

Ndërtimi i vetëdijes për unitetin dhe zbatimin e tij në jetën e përditshme

I përshtatshëm për 
moshat

12-14 vjeç

Metodat e mësimdhënies Metoda e dialogut, metoda demonstrative

Format e mësimdhënies Individuale, grupore

Kohëzgjatja Një orë

ORGANIZIMI DHE RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Kontekstualizimi • Personalitete nga kultura/shkenca/sporti dhe të tjerë që me shembullin 

e tyre mund të jenë frymëzim për ndërtimin e unitetit, bashkëpunimit, 
respektit në një shoqëri multikulturore dhe për këto arsye duhet të 
afirmohen si shembuj për secilin individ në vend.

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve

Aktivitetitet hyrëse • Mësimdhënësi shtron pyetje me 
qëllim që të stimulojë diskutimin 
dhe reflektimin mbi temën e 
dhënë:
1. Çfarë nënkuptoni me nocionin 
unitet (përbashkësi)?
2. Ndani një përvojë personale të 
unitetit!
3. Numëroni karakteristikat e 
personalitetit i cili sipas mendimit 
tuaj është simbol i unitetit!

• U përgjigjen pyetjeve
• Shprehin mendimet e tyre
• Shkëmbejnë ide dhe mendime me  

pjesëmarrësit tjerë.

Aktiviteti (et)  kryesor • Mësimdhënësi jep udhëzime për 
përgatitjen e një poster-prezantimi 
për një personalitet që mund të 
jetë simbol i unitetit.

Mësimdhënësi ua potencon 
nxënësve se ky aktivitet është 
individual dhe të gjithë duhet ta 
bëjnë në word dokument  dhe më 
pas ta ndajnë atë (përmes opsionit  
sharescreen) me nxënësit tjerë.

Për këtë aktivitet mësimdhënësi i 
motivon nxënësit që ta përdorin 
internetin.

Potencon se këtë aktivitet duhet ta 
përfundojnë  për 10 minuta.

I përkujton nxënësit se prezantimi 
nuk duhet të jetë shumë i gjatë, 
por t’i ketë vetëm elementet më të 
rëndësishme.

Mësimdhënësi ndjek prezantimin e 
secilit nxënës.

Mësimdhënësi tregon deklarata 
të popullarizuara nga njerëz të 
shquar.

Moderon punën ndërmjet nxënësve, 
inkurajon diskutimin, i nxit nxënësit 
të nxjerrin përfundimet e tyre.

• Punë individuale dhe përgatitje e një 
poster-prezantimi

• Secili nxënës ndan prezantimin e tij/
saj të posterit për një personalitet që 
ai/ajo e ka zgjedhur të jetë simbol i 
unitetit.

• Japin pikëpamjet e tyre për thënie të 
caktuara që mësimdhënësi i ka veçuar 
nga individë nga jeta e përditshme 
ose nga e kaluara (e afërt dhe e 
largët)

Aktivitetet përfundimtare • U parashtrohen pyetje nxënësve  
Çka mund të konkludojmë nga 

prezantimet e bashkëngjitura
1. Cilat personalitete dhe nga cila 
fushë mbizotërojnë në prezantimet 
tuaja?
2. Çfarë ju motivoi të zgjidhni 
pikërisht ato personalitete?
3. Si kontribuoni për komunitetin 
dhe bashkëpunimin në mjedisin 
tuaj dhe më gjerë?

• Nxënësit japin përgjigje në pyetjet 
dhe tregojnë idetë e tyre për temën e 
dhënë

• Krijojnë zgjidhje të mundshme për 
të tejkaluar pengesat që lidhen me 
komunitetin dhe bashkëjetesën

Burimet e bashkëngjitura • Prezantime me postera të punuar nga secili nxënës për personalitetin që ata 
përfaqësojnë

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
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Politika është e gjinisë femërore

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТА

Titulli i aktivitetit Politika është e gjinisë femërore

Objektivat e aktivitetit • - Nxënësit të njihen me biografitë e disa grave të caktuara politikane në 
botë dhe në vendin tonë dhe t’i krahasojnë karrierat e tyre politike;

- Nxënësit të shprehin mendimet e tyre nëse gratë përfaqësohen në mënyrë 
të barabartë në politikë në krahasim me burrat, nëse ka një ndryshim në 
praninë e grave në politikë në të kaluarën dhe sot;

- Të kuptojnë rëndësinë e rolit të grave në politikë;
- Të vlerësojnë aftësinë e grave politikane në të kaluarën dhe sot për të kryer 

funksione politike dhe shtetërore;
- Të dallojnë ndryshimet përmes drejtimit të politikës nga perspektiva 

femërore dhe ajo mashkullore.

Rezultatet / Rezultatet e 
pritshme

Nxënësit krahasojnë karrierat politike të grave politikane të rëndësishme 
në lidhje me përgjegjësinë e tyre për të mbajtur funksionet. Shprehin 
pikëpamjet e tyre për nevojën e barazisë në kryerjen e funksioneve politike.

I përshtatshëm për 
moshën

arsimi i mesëm

Metodat e mësimdhënies Metoda e dialogut, metoda e monologut, demonstrimi i fotove, diskutimi, 
ushtrimi “udhëtim me balonë me ajër”, nxjerrja e konkluzioneve.

Kohëzgjatja 70 minuta

ORGANIZIMI DHE RRJEDHA E AKTIVITETEVE
Kontekstualizimi • Nxënësit shprehin pikëpamjet e tyre mbi përfaqësimin e grave në politikë, 

të ndarë në grupe, analizojnë biografitë e grave që janë përfshirë në politikë 
përmes ushtrimit “udhëtim me balonë” dhe veçojnë politikanet të cilat, sipas 
mendimit të tyre, kanë ushtruar më së miri funksionin e tyre dhe kanë fituar 
popullaritet te qytetarët.

  Aktivitetet e mësimdhënësit   Aktivitetet e nxënësit

Воведна
Активност

• Mësimdhënësi i njeh nxënësit me llojin e 
orës së mësimit dhe aktivitetet.

Mësimdhënësi bën pyetje:
1. A mendoni se gratë përfaqësohen 
mjaftueshëm në politikë?

2. A ka ndonjë ndryshim nga e kaluara dhe 
e sotmja sa i përket pjesëmarrjes së grave 
në politikë?
Mësimdhënësi u tregon nxënësve një 
prezantim me Power Point për njohjen e 
grave politikane.

                       
15 minuta

• Nxënësit dëgjojnë ndërsa 
mësimdhënësi shpjegon 
veprimtaritë në klasë.

• U përgjigjen pyetjeve të bëra 
nga mësimdhënësi.

• Shprehin pikëpamjet e tyre 
mbi përfaqësimin e grave 
në politikë në botë dhe në 
vendin tonë. 
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Aktivitetet kryesore • Mësimdhënësi tregon fotografi të grave 
në fushën e politikës në nivel botëror dhe 
lokal dhe u kërkon nxënësve që t›i njohin 
ato.

Mësimdhënësi i ndan nxënësit në tri grupe 
me nga 6 nxënës.

Secili grup merr material me biografi të 
shkurtra të grave politikane të rëndësishme 
në botë dhe në vendin tonë.

I njofton nxënësit me ushtrimin «udhëtim 
me balonë» (nxënësit duhet të imagjinojnë 
se udhëtojnë me një balonë me ajër të 
nxehtë, në të cilën janë bashkë me 10 
gra të tjera të përfshira në politikë. Për 
shkak të problemeve që janë shfaqur, që 
të mbetet balona në ajër, në të mund të 
mbeten vetëm tri nga pasagjeret. Secili 
grup i nxënësve duhet të vendosë se cilat 
pasagjere do t`i mbajë në balonë).

Mësimdhënësi u jep nxënësve kritere për 
t’i ndjekur gjatë eliminimit të udhëtareve 
(a i janë përgjigjur në mënyrë adekuate 
detyrës që ua kërkon funksioni, a kanë 
treguar empati për njeriun e thjeshtë, a 
kanë zotëruar vlera të larta morale, a i 
kanë thyer stereotipet dhe paragjykimet). 
Mësimdhënësi u ndihmon grupeve, i 
inkurajon që të mendojnë.
 25 minuta

PAUZA
                
Mësimdhënësi ndjek prezantimet e 

nxënësve.
15 minuta

• Nxënësit u përgjigjen 
pyetjeve të bëra nga 
mësimdhënësi.

Aktivitetet përfundimtare • Mësimdhënësi bën pyetje:
1. A përsëriten disa gra politikane në 
zgjedhjet e grupeve të ndryshme?
2. A keni pasur mospajtime gjatë punës në 
grupe?
3. A e shohin ata veten në politikë në të 
ardhmen?

15 minuta

• Nxënësit u përgjigjen 
pyetjeve të bëra nga 
mësimdhënësi.
15 minuta

Ресурси во прилог 1. Prezantimi i power pointit të përdorur në klasë për njohjen e grave (aneks)
2. Word dokument me biografi të shkurtra të grave të rëndësishme 
politikane (aneks)

Qeveria e parë e përbashkët

Линкови: Politika është e gjinisë femërore

Biografi

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
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PLANI OPERATIV I AKTIVITETIT

Titulli i aktivitetit Qeveria e parë e përbashkët

Objektivat e aktivitetit • Nxënësit të njihen me kushtet historike në të cilat u ngrit Kryengritja e Ilindenit 
dhe u krijua Republika e Krushevës

Ta lidhin unitetin e maqedonasve, vllehëve dhe shqiptarëve me çlirimin e Kru-
shevës dhe funksionimin e Republikës

Ta kuptojnë kontributin shumëkombësh në krijimin dhe ruajtjen dhjetëditore të 
pushtetit popullor në Krushevën e çliruar

Ta theksojnë rëndësinë e Manifesit të Krushevës në realizimin e dëshirës për bash-
këjetesë dhe luftë të përbashkët kundër skllavërisë dhe tiranisë

Të njihen me Republikën e Krushevës si arritjen më të madhe në periudhën e 
Kryengritjes së Ilindenit.

Rezultatet / Rezultatet 
e pritshme

• Nxënësit të posedojnë njohuri për mënyrën dhe kushtet në të cilat u formua 
Republika e Krushevës, të dinë si të nxjerrin përfundime dhe të lidhin unitetin e 
maqedonasve, shqiptarëve dhe vllehve në Kryengritjen e Ilindenit, ta zhvillojnë 
ndjenjën për fuqinë e unitetit.

I përshtatshëm për 
moshën

arsimi i mesëm

Metodat e mësim-
dhënies

Metoda e dialogut, metoda e monologut, "stuhi mendimesh (brainstorming)", 
prezantimi i filmit, interpretimi i roleve, demonstrimi i fotove, diskutimi, nxjerrja 
e përfundimeve.

Kohëzgjatja  90 – 100 minuta

ORGANIZIMI DHE RRJEDHA E AKTIVITETIT
Kontekstualizimi Republika e Krushevës është një nga temat e rëndësishme me të cilat përbal-

len nxënësit. Gjatë orës së mësimit, nxënësit u kushtojnë vëmendje prezanti-
meve të mësimdhënësit, dhe përmes metodës së luajtjes së roleve, do të kenë 
mundësi të eksplorojnë dhe të vihen në vendin e udhëheqësve të Republikës së 
Krushevës. Do ta zhvillojnë ndjenjën e nxjerrjes së përfundimeve në bazë të të 
dhënave historike.

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
Aktivitetet hyrëse • Mësimdhënësi i njofton nxënësit me llojin e orës 

së mësimit dhe me aktivitetet.
Mësimdhënësi kërkon që nxënësit t’u referohen 

të gjitha njohurive që kanë rreth Kryengritjes së 
Ilindenit përmes metodës “brainstorming”.

10 minuta

• Nxënësit dëgjojnë ndërsa 
mësimdhënësi shpjegon 
veprimtaritë në klasë.

Nxënësit  ndajnë të gjitha 
njohuritë e tyre rreth 
Kryengritjes së Ilindenit.

10 minuta

Aktivitetet kryesore • Përmes një ligjërate të shkurtër, mësimdhënësi i 
njeh nxënësit me kushtet historike dhe mënyrën 
në të cilën është formuar Republika e Krushevës, 
duke përdorur gjatë kësaj fotografi në lidhje me 
Republikën e Krushevës.

I thekson organet shtetërore të përbëra nga 
përfaqësues të tri etnive. Shfaq fotot nga Qeveria e 
Përkohshme, në përbërje:

Dinu Vangel, Dimitar Sekullov, Gjorgji Çaçe, 
Nikollaki Balju, Teohar Neshkov, Hristo Qurçiev.

E lexon Manifestin e Krushevës.
Lëshon një insert nga filmi artistik «Republika në 

zjarr».
  20 minuta

• Mësimdhënësi i ndan nxënësit në gjashtë grupe 
me nga 3 nxënës. Secili grup ngarkohet me nga 
një detyrë.

Pesë grupet marrin rolin e departamenteve speciale 
nga qeveria e Krushevës të cilat janë historikisht 
autentike dhe një grup merr rolin e gazetarëve të 
huaj.
1. Grupi i parë merr Departamentin e 
Rekuizimit
2. Grupi i dytë merr Departamentin e 
Gjyqësorit
3. Grupi i tretë merr Departamentin e Policisë
4. Grupi i katërt merr Departamentin e 
Ushqimit dhe Prodhimit
5. Grupi i pestë merr Departamentin Sanitar
Secili prej grupeve të departamenteve ka për 
detyrë të përgatisë një plan pune për vitet e 
ardhshme në Republikën e çliruar.
25 минути

  Pushim

• Grupi i gazetarëve interviston departamentet, bën 
pyetje, liderët e grupeve japin përgjigje.
15 minuta (secili grup nga 3 minuta)

 
• Mësimdhënësi përmes një ligjërate të shkurtër, 

thekson sakrificën e revolucionarëve dhe 
kryengritësve (çeta e Pitu Gulit) në mbrojtjen e 
Republikës dhe e shpjegon pushtimin e Krushevës 
nga ushtria osmane.

   10 minuta

• Nxënësit ndjekin 
prezantimin e 
mësimdhënësit.

Ndjekin fragmentin 
nga filmi artistik me të 
cilin marrin më shumë 
vizualizim të hapësirës 
dhe kohës. 

Nxënësit ndahen në grupe. 
Diskutojnë dhe zhvillojnë 
një plan pune, përgatisin 
pyetje.

Liderët e grupeve 
prezantojnë 
departamenet e tyre dhe 
u përgjigjen pyetjeve të 
gazetarëve.

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
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Aktivitetet 
përfundimtare

Mësimdhënësi bën pyetje:
1. Çka mendoni, çka kontribuoi për çlirimin e Kru-
shevës dhe formimin e Republikës së Krushevës?
2. Çka ka kontribuar që të ketë një unitet aq të 
fortë?
3. Cila është rëndësia e Manifestit të Republikës së 
Krushevës?
4. Çfarë mësuam sot nga e kaluara?
15 minuta

• Nxënësit u përgjigjen 
pyetjeve të bëra nga 
mësimdhënësi dhe 
shprehin mendimet dhe 
pikëpamjet e tyre për 
rëndësinë e unitetit në 
arritjen e suksesit.
15 minuta

Burimet 1. Manifesti i Krushevës (aneks)
2. Fotografitë (aneks)

Onlajn resurse:
1. Filmi artistik “Republika në zjarr”
     https://www.youtube.com/watch?v=uhAI2R4hWRk, 
   16-26 minuta 
2. Referencat: Historia e popullit maqedonas. V.3, Maqedonia në shekullin XIX deri 

në Luftërat Ballkanike (1912-1913) Kërste Bikovski [Историја на македонскиот 
народ. Т.3, Македонија во деветнаесеттиот век до Балканските 
војни(1912-1913)  Крсте Биковски]; -Shkup: Instituti i Historisë Kombëtare, 
2003. f. 300-308, 331-336.

Gratë në Maqedoni - Gratë heroina

Линкови: Manifesti i Krushevës

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
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PLANI OPERATIV I AKTIVITETIT

Titulli i aktivitetit Gratë në Maqedoni - Gratë heroina

Objektivat e aktivitetit • - Nxënësit t’i shohin ndryshimet në rolin e grave në periudha të 
ndryshme historike

- Ta theksojnë motivin e veprimtarisë së tyre
- Ta vlerësojnë kontributin e grave në periudha të ndryshme historike

Rezultatet / Rezultatet e 
pritshme

• - E njohin periudhën në të cilën kanë vepruar personalitetet në fjalë
- I analizojnë qasjet e ndryshme në luftën e grave në periudha të caktuara his-

torike

I përshtatshëm për 
moshën

Nga 16 deri në 18 vjet

Metodat e mësimdhënies Biseda, teksti, interpretimi i roleve, shpjegimi, prezantimi, nxjerrja e përfundi-
meve

Kohëzgjatja  Dy orë

ORGANIZIMI DHE RRJEDHA E AKTIVITETIT
Kontekstualizimi • Duke studiuar të kaluarën e botës dhe historinë tonë, ne gjithmonë takojmë 

heronj që shënuan periudha të caktuara historike. Nëse shikojmë burimet 
historike, librat shkollorë, përmendoret gjithmonë lidhen me heronj meshkuj. 
Por çfarë ndodh me gratë, cili është roli i tyre në ndryshimet që kanë ndodhur 
në shoqëri? Sot do të flasim për ato heroina që me aktivitetet e tyre ishin një 
hap përpara grave të tjera.

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktiviteti I nxënësit
Aktivitetet hyrëse • Mësimdhënësi përdor metodën “stuhi 

mendimesh (brainstorming)” dhe kështu 
inkurajon nxënësit të shprehin pikëpam-
jet e tyre lidhur me nocionin hero/hero-
inë.

Cla është gjëja e parë që ju vjen në mend 
kur përmendet termi hero/heroinë?

Mësimdhënësi shënon përgjigjet e nx-
ënësve.

• Nxënësit duhet të tregojnë 
pikëpamjet dhe mendimet e tyre 
mbi nocionin hero/heroinë.

I shprehin pikëpamjet dhe 
mendimet e tyre

Aktivitetet kryesore • Mësimdhënësi shpjegon metodën e 
interpretimit të roleve.

I ndan nxënësit në 3 grupe dhe zgjedh 
nga dy liderë në secilin grup.

Secili grup merr dy heroina që liderët 
duhet t’i prezantojnë në vetën e parë

Grupi i parë merr Sirma Vojvodën dhe 
Rosa Plavevën.

Mësimdhënësi bën pyetje:
- Në cilën periudhë kanë vepruar këto 
heroina?
- Cili është roli i tyre në periudhën për-
katëse historike?
- Pse i quajmë heroina?

Grupi i dytë merr Ibe Palikuqin dhe Ve-
selinka Malinskën.

Mësimdhënësi bën pyetje:
- Në cilën periudhë kanë vepruar këto 
heroina?
- Cili është roli i tyre në periudhën për-
katëse historike?
- Pse i quajmë heroina?

Grupi i tretë merr Atina Bojaxhi dhe Nënë 
Terezën.

Mësimdhënësi bën pyetje:
- Në cilën periudhë kanë vepruar këto 
heroina?
- Cili është roli i tyre në periudhën për-
katëse historike?
- Pse i quajmë heroina?

Drejton diskutimin
Jep detyra pune
Përfshin në mënyrë aktive nxënësit në 

diskutim
Përcjell punën e nxënësve

• - I ndjekin me kujdes ud-
hëzimet e mësimdhënësit.

- Bien dakord ndërmjet tyre se 
kush duhet të jetë lider.

- I paraqesin biografitë e marra.
- U përgjigjen pyetjeve pas prezan-

timit.
- Japin mendimet dhe pikëpamjet 

e tyre.
- Bëjnë pyetje.
- Paraqesin biografitë e marra.
- U përgjigjen pyetjeve pas prezan-

timit.
- Japin mendimet dhe pikëpamjet 

e tyre.
- Bëjnë pyetje.
- I paraqesin biografitë e marra.
- U përgjigjen pyetjeve pas prezan-

timit.
- Japin mendimet dhe pikëpamjet 

e tyre.
- Bëjnë pyetje.
- I paraqesin biografitë e marra.
- U përgjigjen pyetjeve pas prezan-

timit.
- Japin mendimet dhe pikëpamjet 

e tyre.
- Bëjnë pyetje.
- Diskutojnë

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
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Aktivitetet përfundimtare • Mësimdhënësi hap një doku-
ment Word (ose ndonjë format 
tjetër).

Ai e ndan atë me nxënësit dhe 
shkruan në të:
- Çfarë mësova sot?

Kërkon nga nxënësit që të bëjnë 
shënime të shkurtra për ato që 
kanë mësuar.

U jep atyre 5 minuta kohë për të 
menduar.

I përcjell dhe i shkruan përgjigjet e 
nxënësve.

• Nxënësit ndjekin punën e 
mësimdhënësit.

Ata mendojnë dhe mbajnë 
shënime për pyetjen.

Ngrenë dorën dhe i paraqesin ato 
që i kanë shkruar në shënimet.

Burimet e bashkëngjitura Biografitë e Sirma Vojvodës, Roza Plavevës, Ibe Palikuqit, Veselinka 
Malinskës, Atina Bojaxhiut, Nënë Terezës (aneks)

T’i njohim bashkësitë më të vogla etnike në shtetin tonë

Линкови:  Gratë në Maqedoni - Gratë heroina

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
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PLANI OPERATIV I AKTIVITETIT

Titulli i aktivitetit T’i njohim bashkësitë më të vogla etnike në shtetin tonë

Objektivat e veprimtarisë • Të njihen me të kaluarën dhe kulturën e bashkësive më të vogla etni-
ke

Rezultatet / Rezultatet e 
pritshme

• I identifikojnë bashkësitë më të vogla etnike në Maqedoni
• Dinë për origjinën e tyre

I përshtatshëm për 
moshën

Nga 16 deri në 18 vjet

Metodat e mësimdhënies Biseda, teksti, shpjegimi, prezantimi, nxjerrja e përfundimeve
Format e mësimdhënies Individuale, në grupe
Kohëzgjatja Një orë prej 45 minutave

ОRGANIZMI DHE RRJEDHA E AKTIVITETIT

Kontekstualizimi • Vendi ynë është multietnik. Disa nga bashkësitë etnike përmenden 
në Kushtetutë, ndërsa disa jo. Sot do të njihemi me historinë dhe 
pozicionin e bashkësive më të vogla etnike. 

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
Aktivitetet hyrëse • Mësimdhënësi jep udhëzime për 

plotësimin e tabelës DDM (çfarë 
di, çfarë dua të di, çfarë mësova).

Tabela plotësohet individualisht, 
ashtu që në secilën kolonë 
shkruhen përgjigjet në pyetjes 
vijuese:

Cilat bashkësi më të vogla etnike 
jetojnë në Maqedoni dhe çfarë 
dini për to?

Kolona: Çfarë di duhet të 
plotësohet me atë që dinë 
nxënësit. 

Kolonën Çfarë dua të di e 
plotësojnë me atë që mendojnë 
se e dinë. 

Kolonën e fundit Çka mësova e 
lënë për në fund të orës.

• Nxënësit plotësojnë tabelën 
DDM (çfarë di, çfarë dua të di, 
çfarë mësova), në kolonën e 
parë shkruajnë ato që dinë dhe 
në kolonën e dytë çfarë duan të 
dinë për bashkësitë etnike në 
Maqedoni

U përgjigjen detyrave të dhëna 
nga mësimdhënësi

Aktivitetet kryesore • Mësimdhënësi i ndan nxënësit 
në 5 grupe.

Secili grup punon në një hulum-
tim për 1 bashkësi më të vogël 
etnike: turq, romë, serbë, boshn-
jakë, vlleh.

Nxënësve u thuhet që me anë të 
përdorimit të internetit të gjejnë 
të dhëna për grupin etnik. 

Pas mbarimit të punës në grupe, 
mësimdhënësi e udhëheq ses-
ionin ku çdo grup i prezanton të 
gjeturat e veta.

Mësimdhënësi e drejton dis-
kutimin.

Jep detyra pune
I përfshin në mënyrë aktive nx-

ënësit në diskutim

• Nxënësit hulumtojnë për të 
kaluarën dhe jetën e grupeve 
më të vogla etnike që jetojnë në 
Maqedoni dhe i shënojnë detajet 
më të rëndësishme.

 Secili grup zgjedh një prezantues 
i cili na njofton me bashkësinë 
etnike të cilën ai grup e ka 
punuar.  

Aktivitetet përfundimtare • U jep për detyrë nxënësve ta 
mbushin kolonën e fundit të 
tabelës DDM 
- Çka mësova për secilën nga 
bashkësitë etnike.

Në mënyrë aktive ndjek çka po 
shënojnë nxënësit. 

• Nxënësit plotësojnë kolonën e 
fundit Çfarë mësova.

Resurset e bashkëngjitura Tabela DDM

Линкови:

Aktivitetet e mësimdhënësit Aktivitetet e nxënësve
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Anekse

SHIKO DHE DËGJO ME KUJDES!

NGRITE DORËN KUR DËSHIRON TË 
THUASH DIÇKA!

MOS I PËRQESH NXËNËSIT E TJERË! 

RESPEKTO MENDIMET E TË TJERËVE, QË 
EDHE ATA TË RESPEKTOJNË TËNDIN!

SHIKO DHE DËGJO ME KUJDES!
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Kalendari

Ç’është 
kalendari?

 Kur flasim për kalendarin, para së 
gjithash, duhet ta dimë se kalendari 
është një lloj sistemi për organizimin e 
ditëve me qëllime shoqërore, 
religjioze apo administrative.

 E tërë kjo bëhet duke u dhënë emra 
periudhave të caktuara kohore, 
ditëve, javëve, muajve dhe viteve.

*Emri ‘kalendar’ vjen nga fjala latine ‘kalendae’ –
emërtimi për ditën e parë të çdo muaji..
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Si e llogarisim kohën?

 Hebrenjtë e llogarisin kohën nga krijimi i botës,
 Egjiptianët e vjetër sipas sundimit të faraonëve,
 Helenët sipas lojërave olimpike,
 Romakët sipas kohës së krijimit të qytetit të Romës,
 Të krishterët sipas lindjes së Jezu Krishtit
 Myslimanët nga shpërngulja e Muhamedit nga Meka në qytetin e 

Medinës.

Llojet e kalendarëve

 Kalendari më i thjeshtë është kalendari julian, i cili thjesht i numëron 
ditët pas një date të caktuar. Llojet e tjera të kalendarit janë:

• Kalendari i cili i numëron vetëm javët – nuk është në përdorim të 
përgjithshëm.

• Viti, muaji, dita – lloji më i shpeshtë i kalendarit, mes të cilëve bëjnë 
pjesë kalendari gregorian, kalendari islam dhe kalendari hebraik.

• Kalendari i cili është në harmoni me lëvizjen e Venerës, siç kanë 
qenë kalendarët në Egjiptin e lashtë.

• Dhe shumë të tjerë.
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 Kalendari gregorian sot 
përdoret në Evropë, por 
edhe në pjesën më të 
madhe të botës. Emrin e 
merr nga Papa Gregori 
XIII, i cili e ka pranuar 
atë me dekret.

 Viti i kalendarit 
gregorian është i ndarë 
në 12 muaj.

Nr. Emri Ditët
1 janar 31

2 shkurt 28 или 29

3 mars 31

4 prill 30

5 maj 31

6 qershor 30

7 korrik 31

8 gusht 31

9 shtator 30

10 tetor 31

11 nëntor 30

12 dhjetor 31

Nr. Emri

1 e hënë

2 e martë

3 e mërkurë

4 e enjte

5 e premte

6 e shtunë

7 e diel

Kalendari gregorian është një kalendar diellor, varet nga rrotullimi i Tokës 
rreth Diellit. Sipas Kalendarit gregorian, çdo vit ka 365,2423 ditë, çdo ditë 
ka 24 orë, çdo orë ka 60 minuta, çdo minutë ka 60 sekonda.
Periudha prej shtatë ditësh quhet javë. Ditët e javës janë:
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e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2

Viti i Ri, 
Dita e Familjes

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
Dita e Bashkësisë 
Serbe, Dita e 
Holokaustit

Dita e Mbrojtjes 
së të Dhënave 
Personale

31
Dita Kundër 
Pirjes së Duhanit

Janar
2021

Kalendari multikulturor

 Qëllimi ynë është të bëjmë një 
kalendar i cili do t’i përmbajë 
festat shtetërore, festat e 
grupeve të ndryshme etnike në 
Maqedoni dhe ditët botërore 
(ndërkombëtare) me rëndësi 
më të madhe.
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Shkurt
2021

Kalendari multikulturor

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
Dita e Dashurisë Dita Botërore e të 

Drejtës Sociale

21 22 23 24 25 26 27
Dita e Gjuhës 
Amtare

28

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2 3 4 5 6

Dita e Qytetarisë Dita Botërore e 
Librit

7 8 9 10 11 12 13
Shkolla e Parë në 
Gjuhën Shqipe

Dita e Gruas

14 15 16 17 18 19 20
Dita Botërore e 
Lumturisë

21 22 23 24 25 26 27
Dita e Poezisë, 
Dita e Drurit, Dita 
e Pranverës, Dita e 
Diskriminimit Racor

Dita Botërore e 
Teatrit

28 29 30 31

Mars
2021

Kalendari multikulturor

Java e fundit e marsit është Java e Solidaritetit
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Prill
2021

Kalendari multikulturor

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2 3

Dita e Shakave Dita 
Ndërkombëtare e 
Librit për Fëmijë

4 5 6 7 8 9 10
Dita Botërore e 
Shëndetit

Dita Botërore e 
Romëve

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
Dita e Planetit 
Tokë

Dita e Librit

25 26 27 28 29 30
Dita e Luftës 
Kundër Malaries

Dita e Luftës 
Kundër Malaries

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1

Dita e Punës

2 3 4 5 6 7 8
Dita e Diellit Dita 

Ndërkombëtare e 
Zjarrfikësve

Dita e Alfabetit 
Maqedonas

Dita e Kryqit 
të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së 
Kuqe

9 10 11 12 13 14 15
Dita e Fitores 
Mbi Fashizmin 
dhe Dita e BE-së

Dita 
Ndërkombëtare e 
Infermieres

Dita e Familjes

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
Dita 
Ndërkombëtare 
e Vllehëve

Dita e 
Iluministëve 
Sllavë

Naim Frashëri 

30 31

Maj
2021

Kalendari multikulturor
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Qershor
2021

Kalendari multikulturor      

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2 3 4 5

Dita Botërore e 
Mjedisit Jetësor

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
Dita e Muzikës

27 28 29 30

Korrik
2021

Kalendari multikulturor

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2 3

Dita 
Ndërkombëtare e 
Bashkëpunimit

4 5 6 7 8 9 10
Dita Botërore e 
Çokollatës

11 12 13 14 15 16 17
Dita Botërore e 
Policisë

18 19 20 21 22 23 24
Dita Botërore e 
Hedhjes

Dita Botërore e 
Luftës Kundër Koka 
Kola-s

25 26 27 28 29 30 31
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Gusht
2021

Kalendari multikulturor

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2 3 4 5 6 7

Dita e Republikës 
(Kryengritja e 
Ilindenit)  

8 9 10 11 12 13 14
Dita 
Ndërkombëtare e 
të varfërve

Dita 
Ndërkombëtare e 
të Rinjve

15 16 17 18 19 20 21
Dita Botërore 
e Punonjësve 
Humanitar

Dita e Kafshëve 
të Lëna

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Shtator
2021

Kalendari multikulturor

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
Dita e Pavarësisë

12 13 14 15 16 17 18
Dita e Babait Dita e 

Demokracisë
Dita e Bashkësisë 
Hebraike

Dita Botërore e 
Gjeologëve

19 20 21 22 23 24 25
Dita e Paqes Dita pa Automjete

26 27 28 29 30
Dita Botërore e 
Maleve të Pastra

Dita e Turizmit Dita 
Ndërkombëtare e 
Boshnjakëve
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Tetor
2021

Kalendari multikulturor

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2

Dita 
Ndërkombëtare 
për Eliminimin e 
Armës Bërthamore

3 4 5 6 7 8 9
Dita e Kafshëve Dita Botërore e 

Arsimtarëve

10 11 12 13 14 15 16
Dita Botërore e 
Shëndetit Mendor

Dita e Kryengritjes 
në Maqedoni

Dita e Migjenit

17 18 19 20 21 22 23
Dita e Luftës 
Revolucionare 
Maqedonase

24 25 26 27 28 29 30

31
Dita e Shtrigave

Nëntor
2021

Kalendari multikulturor

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2 3 4 5 6

Dita Botërore e 
Veganëve

7 8 9 10 11 12 13
Светски ден 
на Добрината 
(љубезноста)

14 15 16 17 18 19 20
Dita Botërore e 
Diabetit

Dita Ndërkombëtare e 
Burrit

Dita Botërore e 
të Drejtave të 
Fëmijëve

21 22 23 24 25 26 27
Dita e Alfabetit 
Shqip

28 29 30
Dita e Flamurit 
Shqiptar
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Dhjetor
2021

Kalendari multikulturor

e diel e hënë e martë e mërkurë e enjte e premte e shtunë
1 2 3 4

Dita Botërore e 
HIV-it

Dita Ndërkombëtare e 
Personave me Nevoja të 
Posaçme

5 6 7 8 9 10 11
СDita Botërore e 
Vullnetarëve

Dita e Sh. 
Klimentit të Ohrit

Dita Kundër 
Korrupsionit

Dita Botërore e të 
Drejtave të Njeriut

Dita e Malit

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
Dita e Gjuhës 
Turke

Dita Botërore e 
Matematikës

26 27 28 29 30 31
Viti i Ri

Teknika e trekëndëshave
• Në këtë teknikë duhet të jepen përgjigje në pyetjet dhe ato të futen në fushat e shënuara. 

Duhet përgjigjur në pyetjet vijuese:
- Çka kam vërejtur (gjatë orës së mësimit)? 
- Çka do të bëj (a do të vazhdoj edhe më tej të përdor disa fjalë)?
- Çka zbulova (kuptimi i një fjale e ngjashëm)?
- Çfarë pyetjesh i bëj vetes (lidhur me alfabetin e paqes)?

Çka kam vërejtur?
Çfarë pyetjesh i bëj 
vetes?

Çka do të bëj? Çka zbulova?
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Kryeministre britanike në vitet 1979-1990

„Nëse dëshironi që të thuhet diçka, pyeteni burrin. 
Nëse dëshironi që të bëhet diçka, drejtojuni gruas.“

Politika është e gjinisë femërore
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Kriteret:

• Në mënyrë adekuate i janë përgjigjur detyrës që e kërkon funksioni
• Kanë treguar empati ndaj njeriut të zakonshëm
• Kanë poseduar vlera të larta morale
• Kanë thyer stereotipe dhe paragjykime

BIOGRAFI



Interpretimi i historisë së përbashkët së kohës bashkëkohore Doracak për aktivitete jashtëmësimore të historisë për arsim fillor dhe të mesëm

64 65

Indira Gandi (1917-1984) ishte kryeministre e Indisë dhe lidere e dalluar 
e Lëvizjes së Shteteve të Painkuadruara. Ishte fëmija i vetëm i Xhavaharlal 
Nehrut, kryeministrit të Indisë. Studioi në Indi dhe në Universitetin e 
Oksfordit. Në vitin 1942 u martua me Feroze Gandin, anëtar i Kongresit 
Kombëtar të Indisë, dhe e mori mbiemrin e tij. Edhe pse e kishte të njëjtin 
mbiemër si Mahatma Gandi, politikani i cili ndihmoi pavarësinë e Indisë, ata 
nuk kishin lidhje familjare. Në vitin 1959 iu dha pozita e lartë – kryetare e 
partisë, ndërsa në vitin 1966 fitoi pushtetin e vërtetë, kur u bë lidere e Partisë 
së Kongresit, e më vonë edhe kryeministre. Si kryeministre, ishte e njohur për 
politikën e saj të palëkundshme dhe pushtetin e centralizuar të paparë deri 
në atë kohë. Filloi reforma të rëndësishme, përfshirë reformën e kontrollit të 
rreptë të popullatës. Në vitin 1971 i mobilizoi forcat ushtarake indiane kundër 
Pakistanit, për shkak të shkëputjes së Bengalit Lindor. E parashikoi shkëputjen 
e sikëve në vitin 1974. Është akuzuar për shkeljen e ligjeve gjatë zgjedhjeve 
në vitin 1975, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në shtet, i arrestoi 
kundërshtarët dhe solli shumë ligje të cilat e kufizuaan lirinë personale, filloi 
censurën e shtypit. U mposht në zgjedhjet radhës, por u kthye në pushtet 
në vitin 1980. Në vitin 1984 e urdhëroi armatën që të shkojë në kompleksin 
e Tempullit të Artë të sikëve në Amrisar, me qëllim që ta shkelë rezistencën 

INDIRA GANDI

Indira Gandi (1917-1984) 

e militantëve të cilët ishin fshehur në brendi të tempullit. Rreth 450 sikë humbën jetën gjatë betejave. Më vonë, në 
shenjë hakmarrjeje, u vra nga truproja i saj sik. 

ENCIKLOPEDIA Britanika: B-V-G/ përkthimi maqedonisht Snezhana Vulgarakis... –Shkup: Toper, 2005 – (Britanika fjalori enciklopedik: 1-10 (libri 2) 
[Британика енциклопедиски речник: 1-10 (книга2)], fq. 151.

https://en.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi

Klara Cetkin (1857-1933) është teoriciene gjermane e marksizmit, aktiviste 
dhe luftëtare e të drejtave të gruas. Duke studiuar për arsimtare, Cetkini krijoi 
lidhje me lëvizjen e grave dhe lëvizjen punëtore të Gjermanisë. Në vitin 1878 
ajo iu bashkua Partisë Socialiste Punëtore të Gjermanisë. Për shkak të ndalesës 
së aktiviteteve socialiste në Gjermani, në vitin 1878 ka shkuar në ekzil në Paris. 
Gjatë qëndrimit të saj në Paris, luajti një rol të rëndësishëm në krijimin e grupit 
socialist të quajtur Internacionalja Socialiste. Së bashku me Roza Luksemburgun, 
shoqen e saj të afërt dhe një njeri i besueshëm, ishte një nga figurat kryesore 
të krahut ekstrem të majtë të partisë. Cetkini ishte shumë e interesuar për 
politikën ndaj grave, duke përfshirë luftën për mundësi të barabarta dhe të 
drejtën e votës të gruas. Ajo e zhvilloi lëvizjen socialdemokrate për gratë në 
Gjermani. Ajo e filloi për herë të parë Ditën Ndërkombëtare të Gruas më 8 mars 
1910, duke e nisur idenë në Kopenhagë. Gjatë Luftës së Parë Botërore, Cetkini 
në vitin 1915 në Berlin e organizoi Konfederatën Ndërkombëtare Socialiste të 
Grave Kundër Luftës. Për shkak të qëndrimeve të saj antimilitare, ajo u arrestua 
disa herë gjatë luftës. Ishte anëtare e Komitetit Ekzekutiv të Internacionales 
Komuniste (Kominterna) nga viti 1921 deri në vitin 1933 dhe e përfaqësonte 
Partinë Komuniste të Gjermanisë në Rajhstag. Kur Adolf Hitleri me Partinë e tij 
Nacionalsocialiste Punëtore të Gjermanisë e mori pushtetin, Partia Komuniste 

KLARA CETKIN

Klara Cetkin (1857-1933) 

e Gjermanisë u ndalua nga Rajhstagu. Atëherë Cetkini shkoi në ekzil për herë të fundit, këtë herë në Bashkimin 
Sovjetik, ku ndërroi jetë në moshën gati se 76-vjeçare.

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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E lindur në vitin 1884 në Nju Jork, SHBA, vdiq në vitin 1962 në Nju Jork, zonja 
e parë e SHBA-ve dhe diplomate. Mbesa e Teodor Ruzveltit, u martua për 
kushëririn e largët Frenklin Delano Ruzvelt në vitin 1905. I rriti pesë fëmijët 
e tyre dhe u bë aktive në politikë pas sëmundjes së burrit të saj nga paraliza. 
Si zonjë e parë, ajo ka udhëtuar nëpër SHBA, për t’u njohur me kushtet e 
jetesës dhe me mendimin publik për burrin e saj dhe i përkrahte aksionet 
humanitare, siç janë ato për mirëqenien e fëmijëve, për të drejtat e barabarta 
dhe për reformat shoqërore. Gjatë Luftës së Dytë Botërore udhëtoi në Britani 
dhe në Pacifikun Jugor, si dhe te bazat ushtarake të SHBA-ve, për ta ngritur 
moralin. Ajo e shkroi reformën sindikale, si dhe disa libra. Pas vdekjes së 
burrit të saj, u emërua delegate në Kombet e Bashkuara, fininancimin e të 
cilave ajo e ka përkrahur fuqishëm. Si kryetare e Komisionit për të Drejtat e 
Njeriut ndihmoi që të shkruhet Projekti i Deklaratës Universale për të Drejtat 
e Njeriut (1948). Në vitet e 60-ta udhëtoi nëpër botë për OKB-në dhe mbeti 
aktive në Partinë Demokratike.

Eleonor Ruzvelt (1884-1962)

ELEONOR RUZVELT

ENCIKLOPEDIA Britanika; P-S/përkthim Snezhana Vulgarakis... –Shkup: Toper, 2005 (Britanika fjalori enciklopedik; 1-10 (libri 8) [Британика 
енциклопедиски речник: 1-10 (книга8)], fq. 132-133.

E lindur në vitin 1916 në një familje të pronarëve të pasur të tokës. Budiste nga 
feja, por, megjithatë, arsimin e ka kryer në një shkollë katolike. Në vitin 1940 u 
martua me Solomon Bandaranaiken, i cli më vonë e themelon Partinë për Liri 
të Shri Lankës (atëherë Cejlon), të cilën e çoi deri në fitor në vitin 1956, duke 
u bërë kryeministër. Pas atentatit ndaj tij në vitin 1959, e veja e tij Sirimavo 
Bandaranaike u bë kryeministrja e parë grua në botë në vitin 1960 dhe qëndroi 
në këtë funksion deri në vitin 1965. Qeveria e saj bëri demokratizimin e sistemit 
politik dhe reforma progresive ekonomike, nacionalizim të kompanive të 
huaja të naftës dhe zhvillim të sistemit të shkollave fetare. Gjatë mandatit të 
saj të dytë (1970-1977) u miratua kushtetuta e dytë, me të cilën shteti u shpall 
Republikë dhe iu ndryshua emri në Shri Lanka. Ka qenë aktive në Lëvizjen e të 
Painkuadruarve. Gjatë mandatit të dytë filloi ta pranojë orientimin socialist në 
politikën e brendshme dhe të jashtme. Bandaranaike u emëruar kryeministre 
edhe për herë të tretë, kur e bija e saj u bë presidente e shtetit. Në gusht të 
vitit 2000, në moshën 84-vjeçare dha dorëheqje nga funksioni i kryeministres, 
ndërsa disa muaj më vonë, në tetor të po atij viti, ndërroi jetë.

SIRIMAVO BANDARANAIKE

Sirimavo Bandaranaike

ENCIKLOPEDIA Britanika; P-S/përkthim Snezhana Vulgarakis... –Shkup: Toper, 2005 (Britanika fjalori enciklopedik; 1-10 (libri 1) [Британика 
енциклопедиски речник: 1-10 (книга 1)], fq. 141-142.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B5,_%D0%A1
%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Radmilla Sheqerinska është politikane maqedonase, aktualisht 
ministre e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Është e 
lindur në Shkup, më 10.06.1972. Diplomoi në Fakultetin Elektroteknik në 
Shkup në vitin 1995. Gjatë vitit 1996 punoi si asistente për marrëdhënie 
me publikun në Institutin Shoqëria e Hapur. Nga viti 1997 deri në vitin 
2002 punoi si asistente në Fakultetin Elektroteknik. Flet rrjedhshëm 
anglisht dhe frengjisht. Në vitin 1993 u zgjodh anëtare e KQ të LSDM-
së për disa mandate. Në vitin 1996 bëhet anëtare e Këshillit të Qytetit 
të Shkupit. Në vitin 1998 zgjidhet deputete në Kuvendin e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut, ndërsa nga 01.11.2002 deri në vitin 2006, 
zëvendëskryeministre në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, e ngarkuar me integrimin evropian. Gruaja e parë kryetare e një 
partie në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga viti 2006 deri në vitin 
2008 (LSDM). Gjatë mandatit të saj, Republika e Maqedonisë së Veriut 
u bë anëtare e NATO-s. Në maj të viti 2018, nga R. e Francës dekorohet 
me dekoratën “Komandant i rendit kombëtar për merita të Francës”, e 
cila ndahet për merita të dalluara qytetare.

https://vlada.mk/minister/RadmilaShekerinska

RADMILLA SHEQERINSKA

Radmilla Sheqerinska

E lindur si Angela Dorotea Kasner më 17.07.1954 në Hamburg, 
Gjermani, politikane gjermane dhe shkencëtare e mëparshme, 
kancelare e Gjermanisë nga viti 2005. Gruaja e parë e cila u zgjodh në 
këtë funksion. E arsimuar në drejtimin e kimisë fizike. Pas revolucioneve 
të vitit 1989 hyn në politikë. Në vitin 1990 zgjidhet në Bundestag. Në 
vitin 2007 u bë kryetare e Këshillit të Evropës dhe e udhëheq G8 (gruaja 
e dytë pas Margaret Theçerit). Luajti një rol të jashtëzakonshëm në 
ballafaqimin me krizën ekonomike. E përshkruanin si de fakto lidere e 
Bashkimit Evropian dhe personi i dytë me ndikim më të madh në botë, 
sipas Forbes në vitin 2012, ndërsa sipas rangimit më të ri zë vendin e 
pestë.

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%
B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB

ANGELA MERKEL

Angela Merkel
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Margaret Hilda Theçer lindi në Grantam, më 13 tetor 1925, vdiq më 
8 prill 2013.

Politikane britanike, ish-kryeministre në Qeverinë e Mbretërisë së 
Bashkuar, e njohur si Zonja e Çeliktë. Me profesion kimiste, pastaj ka 
kryer edhe drejtësinë, është bërë avokate. Në vitin 1974 u bë kryetarja e 
parë grua e Partisë Konservatore, ndërsa pastaj u bë kryeministrja e parë 
grua në Mbretërinë e Bashkuar, në periudhën nga 4 maji 1979 deri më 
28 nëntor 1990. Është e njohur për marrëdhëniet diplomatike me presi-
dentin amerikan Ronald Regan, fundin e Luftës së Ftohtë, marrëdhëniet 
diplomatike me Mihail Gorbaçovin, në vitin 1982 për Luftën e Folklandit. 

 E lindur në tetor të vitit 1925 në Grantam, babai i saj ishte Alfred 
Roberts, një politikan dhe tregtar lokal, ndërsa nëna e saj ishte Beatris 
Etel. Nën ndikimin e të atit, i cili ishte kryetar i Grantamit nga vitit 1946 
deri në vitin 1947, Margareti filloi të interesohet për politikë. Pas kryerjes 
së gjimnazit për femra në Grantam, u kandidua në Universitetin e Oks-
fordit, dega kimi. Pas mossuksesit gjatë regjistrimit të parë, u pranua në 
vitin 1943 dhe diplomoi në vitin 1947. Në zgjedhjet e përgjithshme në 
janar 1951, si kuadër e Partisë Konservatore, kandidohet për deputete 
në parlamentin shtetëror në njësinë zgjedhore Dartfor. Edhe pse nuk ia 

MARGARET THEÇER

Margaret Theçer

doli, u mbajt mend si një nga kandidatët më të rinj dhe si gruaja e parë e cila është kandiduar për këtë pozitë. 
Gjatë fushatës, e njoftoi Denis Theçerin, me të cilin u martua në dhjetor të po atij viti.

 
Karriera politike 1959-1979
Në vitin 1959, si kandidate e Partisë Konservatore në qytetin Finçli, hyri në parlamentin shtetëror. Nga 

viti 1961 deri në vitin 1964, në parlament ishte në krye të Këshillit për çështje të invalidëve dhe pensionistëve. 
Pas zgjedhjeve të përgjithshme në vitin 1970, konservatorët e udhëhequr nga Eduard Hit arrijnë fitoren. Në 
kabinetin e ri u gjet edhe Margaret, si ministre e arsimit. Ng ajo pozitë angazhohet për shuarjen e shkollave 
specialistike, siç ka qenë gjimnazi klasik, dhe hapjen e shkollave të mesme të përgjithshme. Pasi që qeveria 
e Hitit nuk ia doli të ballafaqohej me problemet, siç ishte embargoja e naftës dhe kërkesat gjithnjë e më 
të mëdha të Sindikatës për rroga më të mëdha, në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 1974, konservatortë i 
humbën zgjedhjet. Pas zgjedhjes së Hitit dhe udhëheqjes së tij, konservatorët u gjetën në një situatë të pa-
këndshme, që në fund rezultoi me zgjedhje brenda partisë. Një nga kundërkandidatët e Hitit ishte edhe Mar-
gareti, e cila fitoi në rrethin e parë të zgjedhjeve, pas çka Hiti tërhiqet, ndërsa në rrethin e dytë fitoi Uiteli, i cili 
ishte i paracaktuar për pasues të Hitit. Nga viti 1975 deri në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 1979, Margaret 
Theçeri ishte lidere në opozitë.

           
Karriera politike 1979-1990
Pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 1979, konservatorët formuan qeveri dhe Margaret Theçeri zë 

vendin e kryeministres së Mbretërisë së Bashkuar më 4 maj të këtij viti. Pas ardhjes në pushtet, Margaret 
Theçeri, së bashku me ministrin e jashtëm dhe atë të politikës së brendshme, lordin Harington dhe Uajtëllin, 
e kufizon hyrjen e emigrantëve në vend, gjë që kishte qenë një nga premtimet parazgjedhore. Kufizimi sido-
mos ka pasur të bëjë me vietnamezët, të cilët me anije, në numër të madh vinin në Mbretërinë e Bashkuar. 
Por, vendimet më të rëndësishme të Theçerit ishin masat e shumta ekonomike, të cilat i realizoi në vepër. E 
rriti TVSH-në, i rriti çmimet e shërbimeve komunale dhe energjetike, e rriti shkallën e kamatave për ta ulur 
inflacionin, e uli tatimin mbi të ardhurat dhe ndarjen e parave për arsim. Për shkak të uljes së mjeteve për ar-
sim, Margaret Theçeri u bë kryeministrja e parë në historinë e Britanisë e cila ka diplomuar në Universitetin e 
Oksfordit dhe nuk ka fituar titullin doktor nderi nga ky universitet. Kur Theçeri erdhi në pushtet, Britania ishte 
buzë krizës ekonomike, ndërsa kur u largua nga pushteti, Britania ishte një nga vendet prijëse kapitaliste. 
Filozofia e saj politike, e cila u quajt “Theçerizëm”, veçohej për nga shpenzimet e ulëta, tregu i lirë, privatizimi 
masiv. Gjatë mandatit të saj i është dashur të luftojë kundër papunësisë dhe grevave të shumta. Theçeri 
përgjithmonë e ndryshoi ekonominë britanike, e ndryshoi mënyrën në të cilën britanikët kanë menduar për 
paratë, kapitalizmin dhe sipërmarrjen. Ajo e nënshkroi Aktin Unik Evropian – marrëveshja e vitit 1986, dhe 
dha kontribut në krijimin e tregut unik, i cili filloi të funksionojë në vitin 1993. Theçeri ishte një mbështetëse 
e zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Evropës Qendrore dhe asaj Lindore.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B0%
D1%87%D0%B5%D1%80

Ana Bërnabiq (Beograd, 28 shtator 1975), politikane serbe, kryetare 
e Qeverisë së Republikës së Serbisë nga 29 qershori 2017. Ish-nënkryetare 
e Këshillit Drejtues të NALED. Hyri në Qeverinë e Serbisë si një person 
jopartiak në vitin 2016. Është gruaja e parë në pozitën kryetare e Qeverisë 
së Republikës së Serbisë. Është anëtare e organizatës East West Bridge. Ka 
diplomë masteri (MBA) të Universitetit Hal të Britanisë së Madhe dhe më 
shumë se dhjetë vjet punon me organizata ndërkombëtare, me investues të 
huaj, vetadministrimin lokal dhe sektorin publik në Serbi.

Në gusht të vitit 2016 u emërua ministre e Drejtorisë Shtetërore dhe 
Vetadminstrimit Lokal në Qeverinë e R. së Serbisë. Krahas kësaj, bëhet edhe 
kryetare e Këshillit për Sipërmarrje Inovative dhe Teknologji Informatike në 
Qeverinë e R. së Serbisë.

Si anëtare e Qeverisë së R. Serbisë, para së gjithash iu përkushtua hyrjes 
sistematike të administratës elektronike në Serbi, me qëllim të punës më 
efikase të administratës shtetërore dhe vetadministrimit lokal, me ngritjen e 
drejtpërdrejtë të cilësisë së jetës të qytetarëve të Serbisë. Ndërtoi një drejtori 
bashkëkohore dhe transparente në luftën kundër korrupsionit. Dy projektet 

Ana Bërnabiq
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më të rëndësishme të cilat i realizoi në këtë segment gjatë mandatit të saj janë projekti e-Bebe (“Bebe, mirë se vjen 
në këtë botë”) dhe e-ZUP (implementimi i tërësishëm i Ligjit për procedura të përgjithshme administrative).[2]

Si kryetare e Këshillit për Sipërmarrje Inovative dhe Teknologji Informatike të Qeverisë së R. së Serbisë, e bëri 
Planin Aksional. Disa nga rezultatet janë inkuadrimi i IT-së si lëndë e obligueshme në shkollat fillore, ngritja e kuotave 
të regjistrimit të studentëve në fakultetet teknike në Serbi, përkrahja e zhvillimit të Parkut Shkencor Teknologjik 
(PSHT) në Beograd, fillimi i ndërtimi të PSHT-së në Novi Sad dhe ndërtim i Start-up Qendrës Studentore në Nish, 
si një fazë e parë e zhvillimit të PSHT-së në Nish. Filloi dialogun mes Qeverisë, ndërmarrjeve dhe organizatave të 
shoqatave qytetare për drejtimet strategjike të digjitalizimit të Serbisë.

Në kuadër të luftës kundër ekonomisë gri, të cilën Qeveria e R. së Serbisë e filloi kur ministrja e Drejtorisë 
Shtetërore, Ana Bërnabiq, ishte e ngarkuar me realizimin e lojës shpërblyese “Merre faturën dhe fito”, në të cilën 
morën pjesë mbi 40 për qind të qytetarëve të Serbisë dhe e cila rezultoi me rritje të dukshme të vetëdijes së 
qytetarëve të Serbisë në luftën kundër ekonomisë gri. Si kryetare të re të Qeverisë së Republikës së Serbisë, 
Aleksandar Vuçiqi e emëroi më 15 qershor 2017 Bërnabiqin për mandatare të përbërjes së re të Qeverisë së R. së 
Serbisë. Gruaja e parë në pozitën kryetare e Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe homoseksuale (lezbike) e parë 
e deklaruar publikisht në Qeverinë e Republikës së Serbisë. Në tetor të vitit 2019, u bë pjesë e Partisë Përparimtare 
Serbe.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%9B 
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E lindur më 26.10.1947. Diplomoi juridikun dhe u bë avokate e suk-
sesshme. Në vitin 1975 u martua me Bill Klintonin. Në vitin 1975 ishte 
kryetare e Gjyqit në Arkanzas. Gruaja e parë senatore në Nju Jork, gu-
raja e parë e nominuar për kryetare të SHBA-ve. Në vitin 2009 u zgjodh 
sekretare e parë e SHBA-ve dhe në kohën e saj SHBA-të intervenuan në 
Libi. Gjithashtu, ajo e mori përgjegjësinë për aksionin e pasuksesshëm 
në Bengazi, ku u vranë dimplomatë të SHBA-ve. Ajo dinte ta kombinojë 
fuqinë ushtarake me diplomacinë. Ajo i nxiste gratë jo vetëm në SHBA, 
por anembanë botës, ishte modele e një gruaje të suksesshme. 

Si zonjë e parë në Arkanzas, gjatë viteve 1979-1981 dhe 1983-
1992, me burrin e saj Bill Klintonin, i cili ishte guvernator në atë kohë, 
udhëhiqte një grup pune për reforma në sistemin arsimor në Arkanzas. 
Në vitin 1007 arriti ta fuqizojë ligjin për krijimin e Programit Kombëtar 
të Sigurisë. Pas sulmit terrorist më 11 shtator, e përkrahu sulmin amer-
ikan në Avganistan. Në vitin 2006 u zgjodh senatore dhe fitoi më së 
shumti vota nga të gjitha gratë të cilat ishin kandidate për Senat.

HILARI KLINTON

Hilari Klinton

E lindur në Tetovë më 19.10.1969. E martuar dhe nënë e dy fëmi-
jëve. Diplomoi në Fakultetin Filologjik në Prishtinë në vitin 1991, ndërsa 
në vitin 1995 magjistroi në Filologji në Universitetin Sh. Cirili dhe Metodi 
në Shkup. Doktoroi në Shkencat Filologjike në Universitetin Sh. Cirili dhe 
Metodi në Shkup.

Krahas gjuhës shqipe dhe maqedonase, flet edhe turqisht, anglisht, 
frengjisht, italisht, serbisht dhe kroatisht. Në vitin 2001 punoi si profe-
soreshë në Katedrën e Albanologjisë në Shkup. Ishte anëtare e delega-
cionit të R. së Maqedonisë në Konferencën e Katërt Botërore për të Dre-
jtat e Grave në Pekin dhe anëtare e delegacionit maqedonas në OSBE. 
Në vitin 2002 bëhet deputete në Kuvendin maqedonas nga radhët e 
BDI-së dhe rizgjidhet në vitin 2006, 2008 dhe 2011. Në vitin 2013 për 
herë të parë zgjidhet kryetare e Komunës së Tetovës. Në zgjedhjet lokale 
në vitin 2017 për herë të dytë e fitoi mandatin e kryetares së Komunës 
së Tetovës.

Teuta Arifi

TEUTA ARIFI
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Manifesti i Krushevës

Vëllezër bashkëvendas dhe fqinjë të dashur!

Ne, fqinjët tuaj të përjetshëm, miqtë dhe të njohur nga Krusheva e bukur dhe nga fshatrat e saj të bukur, pa 
dallim të fesë, kombësisë, gjinisë dhe botëkuptimeve, duke mos mundur ta durojmë tiraninë e të etshmive 
për gjak dhe të urriturve për mish njeriu tradhtarë të cilët na shikojnë neve dhe juve të na sjellin deri te thi-
ka, edhe neve edhe juve të na sjellin deri në varfëri dhe vendin tonë të dashur dhe të pasur, Maqedoninë, 
ta shndërrojnë në një shkretëtirë të shkretë, sot ngritëm kokën dhe vendosëm me pushkë të mbrohemi 
nga këta dushmanë tanë dhe tuaj dhe ta fitojmë lirinë. Ju shumë mirë e dini se ne nuk jemi të këqinj dhe e 
kuptoni se nga vuajtja e vumë kokën në thes, për të filluar të jetojmë si vëllezër në këtë vend, ne ju kemi si 
tanët dhe duam që deri në fund të mbetemi tanët.

Ne nuk ngritëm pushkët kundër jush – kjo do të ishte një turp për ne; ne nuk ngritëm pushkët kundër pop-
ullit të qetë, punëtor dhe të ndershëm turk, i cili mbijeton, si ne, me djersë të përgjakur – ai është vëllai ynë 
dhe me të kemi jetuar dhe përsëri duam të jetojmë; ne nuk dolëm të therrim dhe të grabisim, të djegim 
dhe vjedhim – mjaft i kemi zullumet e derebeve ndaj Maqedonisë sonë të mjerë dhe të përgjakur; ne nuk 
dolëm për të krishtëruar apo çnderuar nënat dhe motrat tuaja, gratë dhe bijat; duhet ta dini se prona juaj, 
jeta juaj, feja juaj dhe nderi juaj janë të shtrenjta për ne, aq sa janë të shtrenjta tonat. Anxhak, për ta ruajtur 
pronën, fenë dhe nderin, ne morëm pushkët.

Ne nuk jemi tradhtarë të vendit tonë që na ka lindur, ne nuk jemi grabitës e cuba, por revolucionarë të 
përbetuar që të vdesim për drejtësinë dhe për lirinë; ne ngrihemi kundër tiranisë dhe kundër robërisë; ne 
luftojmë dhe do të luftojmë kundër tradhtarëve, kundër banditëve, kundër zullumqarëve dhe hajdutëve, 
kundër dhunuesve të nderit tonë dhe fesë sonë dhe kundër atyre që shfrytëzojnë djersën tonë, dhe e ek-
sploatojnë punën tonë. Nga ne, dhe nga fshatrat tanë të mos keni frikë – askujt dëm nuk do t’i bëjmë.

Ne jo vetëm që ju kemi si vëllezër tanët, por edhe na vjen keq si për vëllezërit tanë, sepse e kuptojmë, sepse 
edhe ju jeni robër si ne, robër të mbretit, edhe të bejlerëve, efendive dhe pashallarëve të mbretit, robër të 
të pasurve dhe të fortëve, robër të të dhunshmive dhe zullumqarëve, që e dogjën mbretërinë nga të katër 
anët dhe që na shtyen ne të ngrejmë kryet për drejtësi, për liri dhe për jetën e njeriut. Për drejtësi, për liri 
dhe për jetën e njeriut, ju ftojmë edhe ju të vini së bashku të luftojmë!

Ejani, vëllezër myslimanë me ne, të nisemi kundër dushmanëve tanë dhe tuaj! Ejani nën bajrakun e “Ma-
qedonisë Autonome”! Maqedonia është nëna jonë e përbashkët dhe na thërret për ndihmë. Ejani t’i thye-
jmë zinxhirët e robërisë, të shpëtojmë nga mundimi dhe vuajtjet, dhe t’i shterojmë lumenjtë e gjakut dhe 
lotëve! Ejani me ne, vëllezër, t’i bashkojmë shpirtrat dhe zemrat dhe të shpëtojmë, që ne dhe fëmijët dhe 
pasuesit e tyre të jetojnë në paqe, të punojnë të qetë dhe të përparojnë!...

Fqinjë tanë të dashur! Si turq, shqiptarë dhe myslimanë, e kuptojmë, ju mendoni se mbretëria është e jua-
ja dhe se ju nuk jeni robër, se në bajrakun mbretëror nuk ka kryq, e ka yll dhe hënë. Se nuk është kështu 
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dhe se gaboni, ju shpejt do ta kuptoni. Por, nëse e keni namus dhe vini me ne dhe e shpallni veten kundër 
tiranisë mbretërore, ne, vëllezërit për nga atdheu dhe për nga vuajtjet, nuk do të prekemi dhe nuk do t’ju 
urrejmë. Ne vetëm do të luftojmë edhe për ne edhe për ju, nëse ka nevojë të gjithë do të vdesim nën ba-
jrakun e lirisë sonë dhe tuajën dhe për drejtësinë tonë dhe tuajën. “Liri a vdekje” është e shkruar në ballin 
tonë dhe në bajrakun tonë të përgjakur. Ne tashmë e ngritëm atë bajrak dhe s’ka të kthyer. Nëse edhe ju na 
keni si vëllezër tuaj dhe na e doni të mirën, nëse e llogarisni që përsëri të jetoni me ne, siç keni jetuar deri 
më tani dhe nëse jeni bij besnikë dhe të denjë të nënës Maqedoni, mund të na ndihmoni vetëm me një 
gjë – kjo është një ndihmë e madhe: të mos vëllazëroheni me dushmanët, të mos vini me pushkë kundër 
nesh dhe të mos bëni zullume nëpër fshatrat e krishtera!

Zoti e bekoftë luftën e shenjtë për drejtësi dhe liri!

Qofshin me jetë luftëtarët për liri dhe të gjithë bijtë e ndershëm dhe të mirë maqedonas!

Ura! Për Maqedoninë Autonome!

Manifesti i Krushevës është një manifest të cilin e ka publikuar pushteti kryengritës i Krushevës gjatë Kryengritjes së Ilindenit. 
Është shkruar më 6 gusht, ndërsa autor i tij është Nikolla Kirov Majski, edhe pse burime të caktuara historike si autor e 
konsiderojnë Nikolla Karevin. Është shkruar në maqedonisht (dialekti i Krushevës) dhe, pastaj, u përkthye në turqisht, u dërgua 
në 17 kopje te fshatrat përreth me popullatë të pastë apo të përzier myslimane. (Wikipedia) 

Politika është e gjinisë femërore
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Unë jam Sirma, e lindur në fsh. Tresonçe, Dibër. Prindërit 
e mi janë Angja dhe Petre Vërlevski. Im atë është piktor ikonash 
dhe murator. Si e vogël, kur i dëgjoja rrëfimet për krimet që i kanë 
bërë bandat dhe shteti osman, tek unë lindi ideja për hakmarrje 
për padrejtësitë ndaj popullit tim. Desha t’u bashkohem 
kaçakëve të qarkut tim. Nuk u tregova prindërve për qëllimet 
e mia. Edhe pse kisha 18 vjet, në Shëngjergj u inkuadrova në 
grupin e kaçakëve, e veshur me rroba burri. Anëtari më i vjetër 
në grupin e kaçakëve ishte Micoja, i cili propozoi që anëtari më i 
ri i grupit të zgjidhet lider i grupit të kaçakëve. Kur u bëra lidere 
e grupit, bajraktar e bëra Velo Shipovin, me të cilin më vonë u 
martova. I prija grupit për 22 vjet, gjatë gjithë kësaj periudhe e 
mbroja popullin tim nga osmanlinjtë dhe bandat. E kuptuan se 
jam grua pasi u shpërnda grupi. Me burrin tim u shpërngulëm 
së pari në Krushevë, pastaj në Prilep.

Sirma Vojvoda (fsh. Tresonçe, Reka e Vogël, 1776. vdiq në 
vitin 1864 në Prilep)

Sirma Vojvoda

Sirma Vojvoda

 Сирма Војводка, Зборник на Миладиновци, на Вики извор

 

Emri im është Rosa Pllaveva. Kam lindur në Veles, në një 
familje furraxhiu. Pas përfundimit të shkollës fillore, shkova në Sofje, 
ku e vazhdova arsimin tim. Atje për herë të parë u njoftova me idetë 
socialiste dhe u bëra anëtare e partisë socialiste të formuar nga Vasil 
Gllavinovi. Gjatë ditëve të Revolucionit Gjonturk, së bashku me Nakie 
Bajramin e formuam “Shoqatën e Grave Turke Kundër Veshjes së Perçes 
dhe Ferexhes”, në të cilën morën pjesë rreth 50 gra, bashkëshorte të 
oficerëve të ushtrisë turke. Shoqata mbante seanca në shtëpinë time, 
ku përgatiteshim për heqjen e ferexhes nga ana e grave myslimane me 
parrullën “Mjaft më errësirë në sy, duhet të jetojmë si të gjitha gratë e 
tjera në botë”. Fatkeqësisht, ky tubim u ndërpre në mënyrë brutale nga 
ana e oficerëve dhe pushtetit, ndërsa unë përfundova në burg. Pas daljes 
nga burgu, së bashku me burrin tim Ilija Pllavevin, në Shkup e formuam 
Organizatën Socialdemokrate dhe përpiqeshim për rritjen e të drejtave 
të grave. Mora pjesë aktive në luftën antifashiste në Maqedoni dhe pas 
përfundimit të saj, me bashkëshortin u shpërngulëm në Beograd.

Rosa Pllaveva (Veles, 1878 / vdiq në vitin 1970 në Beograd)Rosa Pllaveva

Rosa Pllaveva

Lupço Danov, publikuar në gazetën Duma.mk
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Emri im është Ibe Palikuqi. Kam lindur në Dibër në një familje të 
shtresës së mesme. Im atë ishte hoxhë. Pas përfundimit të shkollës fillore, 
mbeta në shtëpi, si shumica e vajzave shqiptare, dhe më përgatisnin që 
të jem amvise.

Kur filloi lufta dhe okupimi italian, jetonim me familjen në Dibër. 
Familja ime ishte me orientim antifashist. Vëllai im Eshtrefi ishte aktiv në 
lëvizjen popullore çlirimtare dhe unë e mora detyrën e parë si korriere, të 
çoj letra dhe të tranfseroj ilegalët. Angazhohesha gjithnjë e më shumë, 
lexoja dhe shpërndaja afishe. Në moshën 15-vjeçare më pranuan në 
Lidhjen e Rinisë Komuniste të Jugosllavisë. Lehtë lëvizja nëpër qytet, 
sepse pushtuesi nuk dyshonte se jam komuniste, meqë im atë ishte 
hoxhë. Në shtëpinë tonë mbaheshin mbledhje dhe vinin ilegalët. Për 
shkak të angazhimit tim të madh në organizatën partiake në Dibër, 
më pranuan në Partinë Komuniste të Jugosllavisë. Pas pranimit në PKJ, 
u bëra më shumë aktive. Shkoja nëpër fshatrat përreth Dibrës dhe e 
njoftoja popullatën me qëllimet e luftës antifashiste. Pas kapitulimit 
të Italisë, në Dibër organizuam një pushtet popullor, ndërsa unë natë 
e ditë isha në aksion. Kur partizanët u tërhoqën nga Dibra, shkova së 

Ibe Palikuqi

Ibe Palikuqi

bashku me ta dhe u bëra partizane. Por, Partia më ktheu në Dibër, ku punoja në ilegalitet. Punën time 
politike e zhvilloja mes rinisë femërore.

Armiku përpiqej të më arrestojë dhe për të mos rënë në duart e armikut apo të më vrasin, shkova 
me partizanët. Me trimëri luftoja si partizane dhe u bëra zëvendës-komisare në çetën e Brigadës së Katërt 
Shqiptare të Ushtrisë Popullore Çlirimtare. Nga formimi i brigadës, vazhdimisht kam luftuar me armikun. 

Një nxënës tjetër:

Në një betejë të tillë në periferinë e Kërçovës, gjatë depërtimit të partizanëve, ajo ishte në grupin e 
fundit. Gjatë betejës mes fshatrave Premkë dhe Shutovë, Ibeja plagoset rëndë dhe pas dy ditëve, në një 
moshë 17-vjeçare, u nënshtrohet plagëve në fshatin Shutovë të Kërçovës.

U shpall heroinë e popullit e Jugosllavisë.

Ibe Palikuqi (Dibër, 1927 / e vrarë më 22.09.1944 në fsh. Shutovë të Kërçovës)

Lutfi Rusi, “Ibe Palikuqi”, Shkup, 1976 (shqip)

Unë jam Gonxhe Anjezë Bojaxhiu, e lindur në Shkup. Babai 
im ishte tregtar, ndërsa nëna Drana ishte amvise dhe një grua 
jashtëzakonisht besimtare.

Emrin Gonxhe ma zgjodhi babai. Është emër shqiptar. Kur i 
mbusha shtatë vjet, fillova të shkoj në shkollë, së pari në kishën “Zemra 
e Shenjtë e Jezusit”, e më vonë edhe në shkollën shtetërore. Në Kishën 
Katolike në Shkup, ku u pagëzova vetëm një ditë pas lindjes sime, e 
pranova kungatën time të parë. Këndoja në kor, luaja në teatrin kishtar 
dhe atë të qytetit, kërceja, recitoja, luaja në mandolinë, shkruaja poezi.

Në moshën 18-vjeçare, duke dashur të bëhem misionare, u 
largova nga shtëpia ime dhe nga Shkupi, qyteti im i lindjes, për t’iu 
bashkuar Motrave të Loretos, në Dublin, Irlandë. Atje e zgjodha emrin 
Tereza, sipas patrones sime Shën Terezës nga Lisei.

Më vonë, nëpërmjet Dublinit shkova në Bengal dhe Kalkutë në 
Indi, ku Mahatma Gandi përpiqej për çlirimin nga pushteti britanik 
dhe krijimin e Indisë së pavarur. Pas vetëm dy muajve, m’u plotësua 
dëshira dhe iu bashkova rendit “Motrat e Loretit” në Bengal. Në Kalkutë Nënë Tereza

Nënë Tereza

e dhashë betimin tim të parë. Pastaj isha aktive 17 vjet në shkollën “St. Mary›s School“ në Kalkutë. Së pari 
si arsimtare, pastaj e avancuar si drejtoreshë.

Gjatë njërit nga takimet e shumta nëpër qytetin me miliona banorë, Kalkuta, e ndjeva thirrjen e 
Zotit për t’u ndihmuar të varfërve. Dy vjet më vonë e fitova lejen për t’u larguar nga rendi. Që atëherë 
jetoja me më të varfërit në paralagjet e Kalkutës. Si themeluese e rendit Misionarët e Bamirësisë iu 
përkushtova punës vullnetare, duke u ndihmuar të sëmurëve dhe të varfërve. E fitova Çmimin Nobël për 
Paqe. Disa herë e kam vizituar qytetin tim të lindjes, Shkupin.

Një nxënës tjetër:

Pas luftës disavjeçare me sëmundjen e zemrës dhe mushkërive, Nënë Tereza vdiq në moshën 
87-vjeçare.

Nga ana e Papës Gjon Pali II, u shpall e shenjtë.

Mesazhi i saj më i njohur është se “Bota nuk është e urritur për bukë, por për dashuri”.

IN Shtëpia Përkujtimore e Nënë Terezës 

https://memorialhouseofmotherteresa.com/mk/

Мајка Тереза (Скопје на 26.08. 1910 год. / починала на 05.09.1997 год. во Калкута Индија)
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Unë jam Veselinka Malinska, e lindur në Kumanovë. Prindërit e 
mi janë Kole dhe Persida dhe unë jam një nga shtatë fëmijët e tyre. Im 
atë ishte ilindenas dhe punonte si fotograf, ndërsa nëna mësuese në 
Kumanovë. Në qytetin tim të lindjes e përfundova arsimin fillor. Pastaj 
u regjistrova në shkollën e mesme tregtare në Shkup, vazhdova në 
Nish. Studiova Fakultetin Ekonomik në Zagreb. U bëra anëtare e PKJ-
së dhe MANAPO-s.

Në Beograd u bëra anëtare e sindikatës, në shoqatën “Lëvizja e 
Gruas” dhe e organizatës së gruas Shoqata për Edukimin e Grave dhe 
Mbrojtjen e të Drejtave të Tyre. Për shkak të aktiviteteve të mia, disa herë 
u gjykova dhe u arrestova nga pushteti i atëhershëm në Mbretërinë 
Jugosllave, ndërsa një herë në Preshevë, si anëtare e SHKA “Abrasheviq” 
të Kumanovës, kur duhej ta luajmë shfaqen “Nëna” të Maksim Gorkit, 
ku e luaja rolin kryesor, na rrahu policia në mënyrë brutale. Pas fillimit 
të luftës dhe okupimit, menjëherë mora pjesë aktive si korriere dhe 
luftëtare. Në mungesë, u dënova me vdekje nga ana e pushtetit fashist 
bullgar. Më duhej përkohësisht të fshihem. U bëra redaktore e revistës 
“Vesnik”. U zgjodha delegate e AVNOJ-it, e redaktoja revistën “Rruga e 

Веселинка Малинска

Veselinka Malinska

Веселинка Малинска

Ilindenit”, isha delegate dhe sekretare e dytë e ASNOM-it, referente në Komisariatin për Informata. Edhe 
redaktore e revistës për femra “Makedonka” (“Maqedonasja”), ku shkruaja për 8 Marsin dhe rolin e gruas 
në luftë.

Pas çlirimit, ushtrova më shumë funksione politike dhe shtetërore.

E vetmuar gjatë natës – kujtimi i Veselinka Malinskas
„Shumë gjëra nga ato që i kam përjetuar gjatë luftës, më kanë mbetur përgjithmonë dhe në kujtesë 

të thellë, por ngjarja e janarit është një nga ato më mbresëlënëset. Pas betejës së Debëldeit, në të gjitha 
fshatrat e Moravës filluan bllokadat, arrestimet dhe pushkatimet e fshatarëve të cilët ndihmonin partizanët 
dhe luftën. Së shpejti mbeta vetëm. Familja tek e cila isha fshehur, kërkoi prej meje që të largohem nga 
fshati – më vonë e kuptova se e tërë familja ishte pushkatuar. Kështu, u gjeta e vetmuar gjatë natës. Për 
shkak të borës dhe të ftohtit, më duhej të mendoj shpejt. M’u kujtua se në fshatin Binaç jetonti plaku Alit 
Zejneli. Sapo më pa Aliti, më pranoi brenda, duke mos treguar se është i befasuar, e as i trembur. E luta që 
ta kaloj natën aty, ndërsa në mëngjes të më çojnë deri në Tanushec tek Arif Fazliu, i cili ishte dhëndri i tyre. 
Të nesërmen shkuam në Tanushec, ku qëndrova për tre muaj. Këta njerëz më shpëtuan atë natë”.

Veselinka Malinska (Kumanovë, 04.01.1917 / vdiq më 12.11.1987 në Shkup)

Përmbledhja e dokumenteve për pjesëmarrjen e grave të Maqedonisë në Luftën Popullore Çlirimtare dhe në Revolucionin, 1941-1945, Shkup 
1976.

 

“Atina, ti mundesh dhe duhet t’ia dalësh”, ishte mendimi i cili 
çoi drejt suksesit tim botëror.

Kam lindur në Ohër, si fëmijë e Atanasit dhe Angelës. Ata ishin prindër 
mjaft të mirë dhe të përkushtuar, të cilët gjithmonë më mësonin se 
unë jam mjaft e fuqishme dhe mund të bëj gjithçka që më bie në 
mend. Së shpejti, shtëpia ime e dytë u bënë pishina dhe liqeni. Që në 
moshën 11-vjeçare arrita t’i mposht të gjitha rekordet maqedonase në 
not në shtigje të shkurtra dhe në stil të lirë, delfin. Maratona e Notit 
e Ohrit ishte hapi i parë publik serioz në karrierën time. Isha fituese 
në konkurrencën e rreth 40 notuesve me përvojë nga e gjithë bota. 
“Mbi karrierën time la shenjë maratona e cila zhvillohej në Sajda të 
Bejrutit. Mendoj se mbahej të njëjtin vit me Maratonën e Notit të Ohrit. 
Isha fituesja e garës dhe nga të gjithë pjesëmarrësit, rreth 30 veta, 
përveç meje garën e përfundoi një egjiptian. Të gjithë të tjerët hoqën 
dorë. Presidenti i Libanit, i mahnitur nga fuqia ime e notit, ndërsa më 
shihte aq të re, më dekoroi me medaljen për trimëri. Pastaj fitova në 
maratonën Kapri - Napoli dhe u bëra kampione bote. Suksesi më i 
madh në karrierën time ishte kalimi me not i kanalit La Mansh. Plot 13 

Атина Бојаџи

Атина Бојаџи

orë e gjysmë luftoja me valët e larta, ujin e ftohtë, baticën, zbaticën, por, në fund ia dola, duke dëshmuar 
se edhe e pamundura mund të bëhet realitet. Pastaj u bëra trajnere në Beograd dhe në SHBA. U ktheva 
në Jugosllavi, në qytetin e Sarajevës. Por, së shpejti filloi lufta. Arrita me ndihmën e miqve të vij në vend 
të sigurt, në Shkup. Në Maqedoni më shpallën sportiste e shekullit XX dhe Vigan i Komitetit Olimpik të 
Maqedonisë.

Në shenjë respekti të kaliimit me not të Kanalit La Mansh, u xhirua filmi “Drejtohu Delfina”.

Atina Bojaxhi (Ohër, 13.03.1944 / vdiq më 28.12.2010 në Shkup)

Во чест на препливувањето на Каналот Ла Манш снимен е филмот Исправи се Делфина.
https://www.ohridnews.com/poslednoto-intervju-za-ohridskite-mediumi-na-atina-bojadhi-sportistot-na-site-vremina/
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Tabela DDM
Bashkësia etnike Çfarë di unë Çfarë dua të di Çfarë kam mësuar

Turq

Vlleh

Serbë

Romë

Boshnjakë
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