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Потребно време за да се извршат вежбите: 

45-60 минути, но можат да се скратат и продолжат во 

контекст на потребите на часот.

Наставни помагала: 

Едукатор(к)ите ќе имаат нивна копија со вежбите и материјалот 

потребен да се одржи часот. Учениците ќе имаат своја копија 

со прашањата и вежбите. Визуелните помагала заедно со 

копијата за едукатор(к)и и за ученици се достапни и онлајн.

Метод на работа: 

Групна дискусија, квиз прашања.

Цели на часот: 

• Отворање на дискусија за родовите стереотипи.

• Сензитивизирање на класот за родовите стереотипи.

• Привлекување внимание кон исклученоста на жените од 

историографијата и учебниците по историја.

• Препознавање на исклучувачки наративи во дебатата за 

родова еднаквост.

• Охрабрување на критичко мислење на ученичките/ците.

 

НАСТАВЕН ПЛАН ОД 2021 
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Објаснување за едукатор(к)и:

Вежбите во овие материјали е предвидено да се имплементираат  

за време на час, идеално на 8 Март. Нивната цел е да охрабрат дискусија 

за време на час која би била врамена во темите кои се покриваат во 

самите вежби, со дополнителна водена дискусија од едукатор(к)и. 

Дополнителните материјали кои се прикачени во копијата за  

наставникот/чката се предвидени како помошен материјал кој 

едукатор(к)и би го користеле како референтна точка за појаснување на 

потенцијалните идеи кои би се презентирале на часот. Откако ќе се завршат  

вежбите може да следи кратка видео презентација за значењето на 8 

Март. Дополнително, може да се охрабрат ученичките/ците да истражуваат 

подетално за значењето на 8 Март или борбата за родова еднаквост во 

нивниот локален контекст.
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Вовед

Опција број 1

Едукаторот дава краток вовед за тоа што ќе се дискутира на 

часот и зошто е тоа се дискутира токму денес. Дополнително, 

може да ги праша учениците/чките зошто е важен 8 Март и како 

ним им е познат. 

Опција број 2

Едукатор(к)и  може да спoдели екран со две секојдневно користени 

колоквијални изреки – Издржи машки и Плаче/Озборува како 

жена. Може да се користат и други изреки кои би биле со локална 

обоеност и кои би биле поблиски на учениците/чките.

Опција број 3

Доколку ученичките/ците ја следат наставата преку електронски 

уред, може паралелно да ги изгледаат рекламите во прилог на 

наставниот план и преку тоа да се развие почетна дискусија 

за јазикот во медиумите и пропагирање на стереотипи во 

главнотековниот дискурс. Диксусијата за првата реклама (Колата 

или жената? Жената или колата... Довери се на Credissimo!) може 

да се насочи кон тоа зошто промовирањето на родови стереотипи 

во медиумите е неприфатливо и како ваквиот материјал, којшто 

е пуштен во етер во 2021, е штетен во поглед на сѐ уште 

традиционалните родови улоги во семејството. 

Линк до рекламата: https://www.youtube.com/watch?v=FoBI61tskVE

СТРУКТУРА НА ЧАСОТ:

https://www.youtube.com/watch?v=FoBI61tskVE
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Втората реклама на Златен Даб исто претставува уште еден пример за 

промоција на родови стереотипи во медиумите, поточно пропагирање на 

улогата на жената во домот како сопругата која секојдневно приговара  и 

му досадува на мажот.

Линк до рекламата: https://www.youtube.com/watch?v=MeXOSGfwC0o

Целта на ова е да се почне со дискусија за тоа како секојдневниот јазик 

содржи фосилизирани родови стереотипи и како со несвесна употреба на 

ваквиот јазик ние активно придонесуваме за понатамошно поттикнување 

на ваквите стереотипи. Насоките во овој наставен план се само еден начин 

на кој би можело да се развие дискусија за прикачените материјали, па 

оттука, наставничките/ците можат да изнајдат алтернативни начини на 

дискусија и дебата за време на часот.

https://www.youtube.com/watch?v=MeXOSGfwC0o
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Водена дискусија преку квиз

Целта на оваа вежба е учениците/чките да се запознаат со дел 

од значајните архитектки, писателки, уметници и борки за женски 

права од нашата земја. Доколку наставничката/кот смета дека има 

услови за тоа, може учениците/чките да се поделат во неколку 

групи и заеднички, со ограничено време од 4-5 минути да ги 

одговорат прашањата. Идеално, учениците/чките не би користеле 

интернет со цел да ги пребараат одговорите, но со оглед на тоа 

дека наставата генерално се изведува онлајн, може да биде и 

корисно и дополнително да ги заинтересира за темата. Откако 

групите ги одговорат прашањата со помош на веќе приложениот 

текст во копијата на предавачката/от, наставниците можат да 

отворат дискусија за прашањата и да ги охрабрат учениците/

чките да учествуваат со сопствени аргументи.

Корисно е да се развие дискусија за тоа колку од нив им се 

веќе познати. Ако поголемиот дел од оваа историја на женско 

дејствување како активни чинителки во општеството ги слушаат 

за првпат, зошто сметаат дека тоа е така? Како најчесто е 

претставена жената во историјата која се изучува како дел од 

наставната програма? 

Во делот со прашањата поврзани со современата позиција на 

жената во општеството, корисно е да се охрабрат ученичките/

ците да размислат како борбата за еманципација на жената 

тековно се менува. Кои се новите фронтови кои се отвораат во 

феминизмот и на што допрва треба да се работи?

ВТОР ДЕЛ
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1 Подреди и поврзи ги земјите по тоа кога 

жените се стекнале со право на глас во светот, 

почнувајќи хронолошки од најрано до најдоцна.

ПРАШАЊА

а. Југославија          

б. Нов Зеланд          

в. Швајцарија      

г. Америка

1920

1945

1893

1971

Објаснување: 

Пред 75 години, на 11 август, 1945 година жените во Југославија добиле 

право на глас. Правото на глас за жените било потврдено уште во 1941 

година во документите на Врховниот штаб на Народноослободителни 

партизански одреди на Југославија (НПОЈ), кој во тоа време имал 

контрола над териториите ослободени од нацистичката окупација. Тоа 

право првпат е искористено по Втората светска војна, на изборите за 

Уставотворното собрание во ноември 1945 година. Во тоа време, сите 

мажи и жени над 18-годишна возраст во земјата гласаа за Уставотворното 

собрание. По овие избори, првите на кои југословенските жени имаа 

право на глас, на 29 ноември 1945 година, монархијата беше укината 

и беше прогласена Федеративна Народна Република Југославија. 

Женското движење во Македонија се јавува кон крајот на 19 век. 

Во прилог е прикачен линк до карта на која се прикажани годините кога 

жените, после години протести и јавен притисок, се стекнале со правото на 

глас. Со ѕвездички се обележани земјите каде правото на глас за жените 

е ограничено, најчесто само за белите жени.
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Извори: 

• Miller, Z. (2020, март 8). When women got the right to vote 

in 25 places around the world. Insider. 

• Право на глас на жените. (2019, август 12). Окно.Мк

• Костовска, С. (2020, август 11). На денешен ден, пред 75 

години, жените во Југославија се стекнаа со право на 

глас. МИА.

Слика од карта на која се прикажани годините 

кога жените од сите држави во светот се 

стекнале со правото на глас.

https://www.insider.com/when-women-around-the-world-got-the-right-to-vote-2019-2 
https://www.insider.com/when-women-around-the-world-got-the-right-to-vote-2019-2 
https://okno.mk/node/79877
https://mia.mk/na-deneshen-den-pred-75-godini-zhenite-vo-ugoslavi-a-se-steknaa-so-pravo-na-glas/

https://mia.mk/na-deneshen-den-pred-75-godini-zhenite-vo-ugoslavi-a-se-steknaa-so-pravo-na-glas/

https://mia.mk/na-deneshen-den-pred-75-godini-zhenite-vo-ugoslavi-a-se-steknaa-so-pravo-na-glas/

https://i.redd.it/c6qdzz8m06k01.jpg
https://i.redd.it/c6qdzz8m06k01.jpg
https://i.redd.it/c6qdzz8m06k01.jpg


12

2 Како се вика првата романописателка од 

Македонија?

a. Драгица Најческа, „Пеперуга со натопени крилја“

б. Оливера Николова ,,Тесна врата’’

в. Лилјана Дирјан ,,Природна појава’’

Објаснување:

1969-та, издавачката куќа „Мисла“ во Скопје, го објавува првиот 

роман на Драгица Најческа, „Пеперуга со натопени крилја“. 

Напишан е само 13 години по романот на Славко Јаневски ,,Село зад 

седумте јасени’’. Романот чекал да биде објавен цели четири години. 

Најческа го напишала романот во 1965 и самата го превела на српски. 

Откако издавачката куќа го прифатила ракописот, после две години 

побарале рецензија од Блаже Конески, само за откако Конески ќе ја напише 

рецензијата ракописот уште две години да остане необјавен. (Колбе, 2021)

Лилјана Дирјан (1953-2017) е родена во Скопје. Дипломирала на 

Филолошкиот факултет во Скопје. Била на студиски престој во Париз како 

стипендистка на француската влада и Фондацијата „Губелкијан“. Поезијата 

на Дирјан е преведувана на многу јазици и е застапена во антологиите 

на македонската современа поезија. Била една од основачите и член на 

Друштвото на независни писатели на Македонија.

Оливера Николова е родена во 1936 година, во Скопје. Учела во Струга 

и Велес, а завршила Филозофски факултет во Скопје. Меѓу нејзините дела, 

најбројни се нејзините романи за деца, меѓу кои најпознато дело е сигурно 

Зоки Поки (1963). Оливера Николова е автор и на неколку телевизиски 

игри: „Зоки Поки“ (тв-куклена серија); „Среќен пат, Зоки!“ (тв-куклена 

серија, со Глигор Поповски и Видое Подгорец); „Девојките на Марко“ (тв-

серија во шест епизоди).

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0


13

Точки за разговор со ученичките/ците: 

• Како делата од задолжителната литература за основно 

образование ја прикажуваат позицијата на жените и во кои 

улоги најчесто ја гледаме жената? 

• Кои современи писателки ги знаете и како во нивните дела 

тие ја прикажуваат жената?

Извори:

• Колбе, К. (2021, март 1). Македонските романописателки. 

Дојче Веле. 

• Николова, О. (n.d.). „Биографија на Оливера Николова“. 

оliveranikolova.mk.

• Антолог. Биографија на Лилјана Дирјан. 

3 Како се викало првото списание посветено 

на проблемите на жените во Македонија и 

нивна еманципација?

а. Теа Модерна

б. Женски печат

в. Македонка

Објаснување: 

Списанието ,,Македонка’’, станало орган на Антифашистичкиот фронт на 

жените (АФЖ), чиј прв број се појавил во ноември, 1944 година и тоа 

е првото женско списание на македонски јазик. Истражувачката Ивана 

Хаџиевска (2021) за Слободен печат пишува дека ,,Иницијативата за 

издавање на ова списание, била покрената во октомври 1944 година, од 

http://shorturl.at/cmLS6
http://shorturl.at/cmLS6
http://oliveranikolova.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=294&lang=mk
http://oliveranikolova.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=294&lang=mk
https://antolog.mk/avtori/liljana-dirjan-2/
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страна на активистките од АФЖ и Веселинка Малинска, како прва главна 

уредничка’’. Веселинка Малинска е и најистакната фигура во движењето 

на АФЖ, како и учесничка на АСНОМ. Хаџиевска исто потенцира дека 

интересно е да се следи текот на промените во името на списанието низ 

годините ,,Така, списанието го носи името Македонка до 1953 година, 

кога е преименувано во Просветена жена – Орган на сојузот на женските 

друштва во Македонија (главен уредник Лилјана Манева); во 1990 година, 

продолжува да се издава под името Жена (главен уредник Татјана 

Копачева); од 1997 до 2005 година се издавало под името Жена нова 

(главен уредник Лилјана Дирјан) и од 2005 кратко време излегува под 

името Згодна.“

Точки за разговор со ученичките/ците: 

• Како современите списанија посветени на жените успеваат 

да ги прикажат тековните проблеми со кои се соочуваат 

девојките и жените? 

• Од кои извори најчесто се информираат тие? 

• Каков јазик најчесто користат медиумите при пренесување 

на родово-сензитивна содржина?

Извор:

• Хаџиевска, И. (2021). „Ивана Хаџиевска, историчарка и 

истражувач: Какво е значењето на „Македонка“ – првото 

женско списание во Македонија“. Слободен печат.

https://www.slobodenpecat.mk/ivana-hadhievska-istoricharka-i-istrazhuvach-kakvo-e-znacheneto-na-makedonka-prvoto-zhensko-spisanie-vo-makedonija/
https://www.slobodenpecat.mk/ivana-hadhievska-istoricharka-i-istrazhuvach-kakvo-e-znacheneto-na-makedonka-prvoto-zhensko-spisanie-vo-makedonija/
https://www.slobodenpecat.mk/ivana-hadhievska-istoricharka-i-istrazhuvach-kakvo-e-znacheneto-na-makedonka-prvoto-zhensko-spisanie-vo-makedonija/
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4 Која социјалистка и борка за женски права во 

Македонија е позната како ,,македонската Роза 

Луксембург’’?

а. Атина Бојаџи

б. Искра Грабул

в. Роса Плавева

Објаснување:

Роса Плавева била македонска социјалистка, активистка за женското 

право на глас и меѓу првите жени политичари во отоманскиот период. 

Својот активизам за еманципација на жените го продолжила во Кралството 

Југославија, подоцна и во социјалистичка Југославија. Нејзината куќа 

претставувала место за средби на македонските и турските активистки 

кои застапувале феминистички теми и теми за женската еднаквост. Во 

1917 година на нејзина иницијатива, околу 100 жени потпишале писмо 

кое повикувало на ослободување на Роза Луксембург, со која воедно и се 

допишувале како идеолошки современички. Во 1920 година ја основала 

Организацијата на жени социјалистки во Скопје. Роса Плавева е позната 

како „македонската Роза Луксмебург“. Локално била нарекувана и „дели 

Роса“ што може да се преведе како „храбра Роса“.

Атина Бојаџи (13 март 1944 во Охрид - 28 декември 2010 во Скопје) — 

македонска маратонка во пливање. Уште на 11-годишна возраст успеала 

да ги собори сите македонски рекорди во пливање на кратки патеки во 

слободен стил, делфин стил итн. Македонскиот олимписки комитет во 

1988-та година ја прогласи за великан на македонскиот спорт. Подвигот 

на тогаш 25-годишната охриѓанка Бојаџи, сестра на познатитот пливач 

Дики Бојаџи и пулен на тренерите Александар Радиќ, Славе Фиљан и 

Славко Његован - со препливувањето на Ла Манш, шест години подоцна, 

во 1975 година, беше поттик за режисерот Милан Ѓурчинов да го сними 

македонскиот игран филм Исправи се Делфина. За тоа како го препливала 
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Ла Манш, таа се присеќава: ,,Околу мене сите во бунди, 6 часот наутро, а 

јас треба да пливам. Пливав 13 часа и 20 минути, водата темна, сонце 

не се појави, ме нападна и јато медузи, но капетанот Хачисон многу 

добро ме водеше. Имав кризи, особено пред самиот брег, кога поради 

големата осека водата се повлекуваше и за 300 метри, и ми се чинеше 

дека пливам во место. Но, извонредниот Хачисон ги извести сите бродови 

во пристаништето во Довер и тие, со сирените ми даваа поддршка во 

последните метри. На брегот излегов лазејќи”.

Искра Грабул била архитектка, уметница и духовна следбеничка. 

Дипломирала при Архитектонскиот факултет во Скопје, а дел од студиите 

ги поминала на Beaux-Arts во Париз. Заедно со сопругот и скулптор 

Јордан Грабулоски- Грабул се автори на еден од најважните споменици 

во Северна Македонија – масивниот меморијален центар посветен на 

Илинденското востание во Крушево. Денес двајцата претставуваат важни 

фигури во модернистичката архитектура и уметност. Искра Грабул одреден 

период поминала и во Индија каде станала следбеничка на филозофот 

и гуру Сатја Саи-Баба и превела неколку негови книги. Долго време ја 

одржувала Сатја Саи Организацијата во Македонија.

Извор:

• Станковиќ, С. (2010, декември 29). „Охридскиот делфин 

замина во историјата“. Voanews.Com

• Драгшиќ, Коцевска, Хаџиевска,  (2021). „Нашиот пат: 25 

женски приказни од историјата“ (I издание.). Тиииит!Инк.

https://mk.voanews.com/a/macedonian-sinisa-atina-bojadzi-112619984/453316.html
https://mk.voanews.com/a/macedonian-sinisa-atina-bojadzi-112619984/453316.html
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5 Наведи име на еден споменик или биста 

во твоето место на живеење или во околните 

места, кое е во чест на животот и заложбите 

на извесни значајни жени од нашата земја.

Објаснување и можни одговори:

• Споменик на жената борец, паркот ,,Жена борец’’

Споменикот на жената борец се наоѓа во паркот ,,Жена борец’’ пред 

Трговскиот центар, меѓу улиците „11 Октомври“ и „Моша Пијаде”. Изграден 

е од мермер. Негов автор е скулпторот Боро Митриќески. Откриен е на 

8 март 1970 година. Непроценлив е придонесот на жените и женската 

младина од Скопје и Скопско, како и од цела Македонија и Југославија, 

во вековната борба за слобода.  По основањето на „Женската набавна 

задруга” во 1940 година, во која членуваа околу 150 жени домаќинки, 

работнички, студентки и др. младинки, била развиена широка политичка 

и друга активност. Во НОБ и Револуцијата од 1944 - 1945 година ѓивотите 

ги загубија вкупно 306 жени. Официјално во НОБ учествувале 5752 

жени, 141 жена се носителки на Партизанска споменица 1941 година, а 

7 од нив се прогласени за Народни Херои. За ваквото активно учество 

во напредното работничко револуционерно движење, пред војната, за 

учеството и придонесот во НОВ и Револуцијата и во повоената изградба, 

е подигнат овој споменик, во знак на признание и благодарност кон нив.

Паркот ,,Жена борец’’ пак е изграден по земјотресот во Скопје во јули 1963 

година, како меморијален простор за сеќавање на жените кои учествувале 

во НОВ и револуцијата. Паркот е исто така замислен како зелена оаза во 

центарот на градот кој изобилува со висококатници, прометни улици и 

градска врева. За жал, граѓани на Скопје и сите оние кои го знаат, паркот 

го викаат „Жена парк“, наместо „Парк Жена борец“.
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Тетово - Споменикот „Победа“ се наоѓа во центарот на Тетово. Кај локалното 

население овој споменик е познат и како „Споменик на револуцијата“ или 

„Споменик на Жената Борец“. Тетово бил последниот ослободен град на 

територијата на нашата земја. За изградбата на споменикот бил објавен 

конкурс на кој е избрано идејното решение на Борка Аврамова. Борка 

Аврамова (1924 – 1993) е родена тетовчанка, која дипломирала скулптура 

на Академијата за ликовни уметности во Загреб. Аврамова е првата 

македонска академска вајарка која својата прва самостојна изложба на 

скулптури ја организирала во 1954 година во Скопје што воедно била и 

првата самостојна изложба на жена-уметник во нашата земја.

• Бистата на Вера Јоциќ во Скопје и Споменикот на Вера Јоциќ 

во Македонска Каменица

За Вера Јоциќ - Вера Јоциќ била родена на 21 август 1923 година, во 

Синќелиќ од семејство кое по Балканските војни ја напуштило Србија и се 

преселиле во Синѓелиќ, Скопско. Уште како млада била љубопитно дете кое 

сакало сé да види, сé да запознае и сé да научи. Била првото женско дете 

кое учело во основното училиште во Синѓелиќ и била одлична ученичка. 

Учествувала во Пpолетната офанзива која се одвивала во месеците мај и 

јуни 1944 година, при што единиците од Кумановско изведувале пробив 

кон Беласица и Егејска Македонија. Задачата да се пробие обрачот од 

бугарски војски, се паднала на баталјонот во кој била член Вера Јоциќ. Во 

тие борби, кај с. Страцин, Kумановско на 20 мај 1944 година била тешко 

ранета. За народен херој била прогласена на 20 декември 1951 година.

• Спомен обележје на Невена Георгиева-Дуња во паркот ,,Жена 

Борец’’, во Скопје

Невена Георгиева Дуња, македонска комунистка, партизанка, припадничка 

на младинското, синдикалното и работничкото движење. Во нејзина чест 

и именуван и социјалниот центар ,,Дуња’’. Таа на свои 16 години била 

најмладата партизанка во Првиот скопски партизански одред (1941) и 

прва жена партизан во партизанските одреди на Македонија. Загинува на 
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6 декември во 1942, на 17 годишна возраст, во близина на велешкото село 

Нежилово во борба со бугарската полиција. Во паркот ,,Жена борец’’ постои 

спомен-обележје посветено на Невена Георгиева-Дуња. Во 1969 година 

била поставена нејзина биста во основното училиште што го носи нејзиното 

име во населба Кисела Вода, а во 1978 година и во Студентскиот дом 

во Скопје што го носи нејзиното име. Во 2014 година нејзината биста 

во дворот на студентскиот дом е уништена, а во 2016 била украдена и 

нејзината биста во основното училиште во Кисела Вода.

Точки за разговор со ученичките/ците: 

• Зошто има толку малку споменици, бисти, па и имиња на 

улици кои носат име на важни жени од нашата историја? 

• Дали можеби дејствувањата и заложбите на жените од 

историјата се третираат како маргинални во однос на тие 

на мажите?

Извор: 

• Монументал.мк. „Споменик на Жената борец, Жена парк.“ 

• Монументал.мк. „Победа и во последниот ослободен град 

– Тетово “

• Весковиќ-Вангели, Вера и Марија Јовановиќ. 

(1977). „Јоциќ Младен Оливера“. Зборник на 

документи за учеството на жените од Македонија во 

народноослободителната војна и револуцијата 1941-

1945. Скопје: Институт за национална историја. 1092-

1093.

• Wikiwand.„Невена Георгиева-Дуња“. https://www.wikiwand.

com/mk/Невена_Георгиева-Дуња

• Здравковски, К.(1982). „Да не се заборави: Споменици и 

спомен белези од НОВ во Скопје“. Архив на Скопје

http://www.monumental.mk/mk/споменик-на-жената-борец-жеба-парк/
http://www.monumental.mk/победа-и-во-последниот-ослободен-град/
http://www.monumental.mk/победа-и-во-последниот-ослободен-град/
https://www.wikiwand.com/mk/Невена_Георгиева-Дуња
https://www.wikiwand.com/mk/Невена_Георгиева-Дуња
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6 Поврзи ги изјавите со личноста.

1. Грета Тунберг a. „Без оглед на тоа како изгледаме, 

нам жените ни се наметнуваат многу 

проблеми  кога станува збор за 

стандарди за убавина. Мета сме на 

мизогинија и омраза, дури и ако се 

вклопуваме во конвенционалните 

идеи за убавина.“ 

б.„Да живеевме поодржливо, 

мислам дека мажите и жените ќе 

беа порамноправни.“

в. „Ако наместо мене, момче носеше 

вака широки алишта, на никој 

око немаше да му трепне. Луѓето 

инсистрираат да ,,се облекувам како 

девојче’’; да носам тесни алишта 

заради мојата кариера.“

2. Били Ајлиш

3. Лизо

Објаснување: 

Цитатот од Грета Тунберг – еко-феминизмот не е нешто ново, но е 

моментално актуелизирано заради бранот на млада генерација на 

активистки и активисти кои екологијата и експлоатирањето на природата го 

третираат интерсекционално со феминизмот и борбата против патријахатот. 

Климатските промени имаат поголемо влијание врз оние делови од 

населението кои најмногу зависат од природните ресурси за егзистенција, 

а имаат најмалку можности да се спротистават на еколошки катастрофи. 

Жените се соочуваат со поголеми ризици заради климатските промени 

во ситуации на сиромаштија, а мнозинството од сиромашните во светот 

се жени.
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Цитатите на Били Ајлиш и Лизо – Били Ајлиш отворено зборува за 

нејзиното искуство со телесна дисморфија и како тоа влијае на нејзиното 

ментално здравје. Статистиките покажуваат дека телесната дисморфија 

е скоро еднакво застапена и кај жените и кај мажите. Трендот за пораст 

на телесната дисморфија кај луѓето најчесто се припишува на сѐ повеќе 

преовладувавачката опсесија со трендовите за убавина на социјалните 

мрежи и генерално во општеството. Познато е дека најтврдоглавите и 

најупорните трендови за убавина се историски насочени кон жените. Оттука, 

она што Лизо го прави во сите нејзини дела и генерално со нејзината 

јавна персона e расчленување на стандардите за убавина, особено кога 

станува збор за дебелината и што всушност значи здраво тело.

Точки за разговор со ученичките/ците: 

• Што мислат учениците/чките за горните изјави? 

• Дали екологијата и родовата еднаквост се 

интерсекционално поврзани? 

• Кој е попогоден од стандардите за убавина, мажите или 

жените?

7 Како се вика македонската режисерка којашто 

заедно со Љубомир Стефанов го режираше 

документарниот филм „Медена земја“?

а. Ана Јакимска

б. Билјана Гарванлиева

в. Тамара Котевска

г. Теона Стругар Митевска
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Објаснување: 

Тамара Котевска е родена во Прилеп. Добила стипендија за студирање во 

странство во Тенеси. Дипломирала на Факултет за драмски уметности на 

Св. Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје, со акцент во документарниот 

филм. Заедно со Љубомир Стефанов, Котевска поминала три години 

снимајќи го документарниот филм за пчеларката Хатиџе Муратова. Филмот 

првично требало да биде краток документарен филм за регионот на реката 

Брегалница, кога наишле на пчелар. Котевска и Стефанов претходно 

работеле заедно на друг документарен филм, Езеро од јаболка. Медена земја 

освоил три награди на филмскиот фестивал „Санденс“ во 2019 година и 

добил две номинации на 92-то издание на Оскар: Најдобар документарен 

филм и Најдобар странски филм. Тоа е втор македонски филм кој добил 

номинација за Оскар по „Пред дождот“ во режија на Милчо Манчевски.

Ана Јакимска е режисерка и писателка од Скопје. „Децата ќе дојдат“ е 

нејзиниот прв краток филм, кој ја освои наградата за најдобра кратка 

номинација во живо на Меѓународниот филмски фестивал во Шангај во 

2017 година, а беше прикажан и награден низ целиот свет. Во 2019 година 

таа го режираше краткиот филм „Неонски срца“. Моментално работи на 

нејзиниот прв игран филм Неонски срца.

Билјана Гарванлиева  (Скопје 20. Јули 1973 – Берлин, Германија 10. 

Септември 2016) е авторка на документарните филмови  „Девојчето со 

хармоника“, „Девојчето што бере тутун“ за Јуруците во Македонија и 

„Шивачки“, приказна за три жени кои работат како шивачки за странски 

фирми во Штип, што во 2010 ја освои главната награда „Срце на Сараево“ 

на Сараевскиот фестивал. Сите нејзини филмови играа и беа наградувани 

на бројни светски фестивали. Билјана Гарванлиева е авторка на сценариото 

на „Златна петорка“, долгометражното играно деби на Горан Тренчовски.
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Теона Стругар Митевска (родена 1974 во Скопје) — македонска 

режисерка и продуцентка. Дипломирала на Њујоршкиот универзитет –  

на Tisch School of the Arts-Graduate Film Department. Работела на многу 

филмови, меѓу кои „Јас сум од Титов Велес“, „Жената што ги избриша 

солзите“ и „Господ постои, името ѝ е Петрунија“.

Заклучок:

Едукатор/ката  ги прашува ученичките/ците да споделат импресии од 

досега спомнатото и што мислат за информациите кои ги добиле од 

квизот. Часот може да заврши со кратко видео за значењето на 8 Март 

или со активност по избор на наставникот/чката.
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Потребно време за да се извршат вежбите: 

45-60 минути, но можат да се скратат или продолжат во 

зависност од потребите на одделението и часот.

Наставни помагала: 

Едукатор(к)ите ќе имаат нивна копија со вежбите и материјалот 

потребен да се одржи часот. Учениците ќе имаат своја копија 

со прашањата и вежбите. Визуелните помагала заедно со 

копијата за едукатор(к)и и за ученици се достапни и онлајн.

Метод на работа: 

Групна дискусија и квиз прашања.

Цели на часот:

• Отворање на дискусија за улогата на жените во македонската 

кинематографија и филмската тропа „Моќниот женски лик“ 

(анг. Strong Female Character)

• Привлекување на внимание кон исклученоста на жените 

од филмската индустрија и кинематографија и најновите 

трендови за подобрување на ваквата традиција.

• Препознавање на тековните трендови и тенденции кон 

зголемување на инклузивноста во филмската индустрија.

• Поттикнување на критичка мисла кај ученичките/ците низ 

насочена дискусија

НАСТАВЕН ПЛАН ОД 2022
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Објаснување за едукатор(к)ите

Вежбите од овие материјали е предвидено да се имплементираат за време на 

час, идеално за 8 Март, или евентуално истата недела. Целта на материјалите е 

да охрабрат дискусија на час која би била врамена во темите коишто се покриваат 

во самите вежби со дополнителна водена дискусија од едукаторките/ите.  

Дополнителните информации прикачени во копијата за едукаторките/ите  

се предвидени како помошен материјал којшто наставниците/чките би 

го користеле како референтна точка за појаснување на потенцијалните 

идеи кои би се презентирале на часот. Откако ќе завршат вежбите од 

материјалите, следува кратка евалуација за учениците за тоа како го 

поминале часот и колку им биле корисни материјалите.
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Целта на овој дел е ученичките/ците да се запознаат со некои 

од значајните режисерки од нашата земја, како и да се отвори 

дискусија за положбата на жените во филмската индустрија 

во минатото и денес. Доколку едукаторката/от смета дека има 

услови за тоа, учениците/чките би се поделиле во неколку групи 

за да заеднички ги одговoрат прашањата од квизот. По 5-6 

минути, откако групите ќе ги одговорат прашањата, со помош на 

веќе приложениот текст во оваа копија, наставниците можат да 

отворат дискусија со помош на дополнителните прашања и да 

ги охрабрат учениците да учествуваат со сопствени аргументи. 

Не е задолжително да се поминат сите прашања, особено ако 

предавачката/от има намера да ги искомбинира и двата дела 

од материјалите.

ПРВ ДЕЛ
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1 Наведи имиња на неколку македонски актерки, 

без разлика дали глумат во театар или филм.

Потпрашање: 

Која била првата македонска актерка?

Насока: 

Да се посочи третманот на глумиците низ историјата.

Одговор:

Тенка А. Коларова, учителка од Велес 

Во јануари, 1875, на велешката театарска сцена ќе излезе и првата актерка 

- учителката Тенка А. Коларова, протагонистка во популарната мелодрама 

„Многустрадалната Геновева“, во улогата на мелодрамската протагонистка 

Геновева. Лужина (2002) ќе забележи „Макар што локалниот весник 

Напредок– број 44 од 31 мај 1874 остро ја критикува нејзината смелост 

’јавно да се покажува‘ (дотогаш женските улоги ги толкувале исклучиво 

мажи!), и јавно ќе ја предупреди дека на една чесна мома, згора на тоа и 

учителка, не ѝ личи да се занимава со сојтарии (моралните конотации се 

подразбираат, макар што не се директно искажани!), ама храбрата Тенка 

А. Коларова ќе продолжи да ја игра својата ролја и во следната сезона. 

Макар што –потоа – за жал, сосема исчезнува и од скандалозните хроники,и 

од македонската и балканска театарската сцена, оваа куражна млада 

дама македонската театрологија ја смета за прва македонска актерка.“

- Не само на отпатниот Балкан, туку и на најелитните театарски 

дестинации во Европа, во текот на 18 и на 19 век пиесите од типот 

ПРАШАЊА
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на „Многустрадалната Геновева“ фигурираат како хит-претстави без 

конкуренција. Самата „Геновева“ лесно се пронаоѓа во репертоарите 

на апсолутно сите балкански и европски театри - дури и на Гете 

не му пречело да ја игра во Вајмар. Во македонскиот случај токму 

со изведбата на „Геновева“ почнува и официјалната театарска 

историја. 

Во македонскиот пример, меѓутоа, таа стартува со еден вистински скандал, 

достоен за париските или лондонските булевари.

Учителката Коларова се покажала многу добро во претставата и затоа 

имала сериозни проблеми.

- Локалниот весник силно ќе се острви на оваа прва македонска 

артистка за која знаеме, забележувајќи ѝ дека не си ја гледа честа 

колку што би требало. Демек, на една чесна мома навистина не ѝ 

личело јавно да се покажува, па уште „на театро“! Тенка А. Коларова, 

изгледа, не се согласувала со своите критичари-моралисти. Оваа 

храбра девојка продолжила („со голем успех“, бездруго!) да ја 

толкува својата мелодрамска хероина и во наредната театарска 

сезона. За да исчезне, потоа, од македонската театарска сцена и 

историја - засекогаш! – пишува проф. Лужина (2002- во „Театарот 

на македонската почва“.

За претставата: 

„Геновева, мелодрамска мадона осудена на вечното чекање, кревка и 

смерна (и апсолутно верна, се разбира!), кога мажот ѝ заскитал во некоја 

света војна, за да се одбрани од цели сурии мажи-натрапници, решава 

да избега в гори зелени, далеку-џенем. И да продолжи таму да живее - 

другарувајќи само со добри, пожртвувани, чесни и честити животни, кои 

ќе ја прифатат и ќе ја гледаат како најсвоја. Сè додека на мажот-витез, 

најпосле, не му текне да се прибере дома, по едно десет-петнаесет години 

скитање.“ (2002).
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Откако ќе се одговори прашањето за актерките, едукаторите 

да се надврзат со оваа информација: 

Традицијата мажите да прикажуваат жени на театарските сцени датира 

од театарот на Античките Грци, а оваа практика е присутна во неколку 

други драматуршки традиции низ светот. Ваквите театарски конвенции 

се директно поврзани со јавната перцепција на родот и сите општествени 

импликации коишто произлегуваат од тие сфаќања.

Во англискиот ренесансен театар, за време на Шекспир и владеењето на 

кралицата Елизабета I, социјалните очекувања за женственост одиграле 

значајна улога во начинот на кој се изведувал театарот, приказните, 

како и кому му било дозволено да биде дел од театарот. Покрај другите 

законски ограничувања на правата на жените, од жените се очекувало 

да бидат потчинети, тивки и врзани за домот.

Глумата била тотална спротивност на тие очекувања затоа што бидувањето 

театарска глумица било сметано за непристојно. Иако постојат докази дека 

жените глумеле на улични претстави, сите поголеми актерски компании 

од тоа време биле составени целосно од мажи и било нелегално жените 

да глумат професионално на сцената сè до 1661 година.

Извори: 

• Ѓорѓијевска, С. (2020, јули 3). Дали знаете: Која е прва 

актерка во Македонија. Fakulteti.Mk. 

• Лужина, Јелена. (уред.). (2002). Театарот на македонската 

почва – Енциклопедија (ЦДром). Скопје: ФДУ.

• Петрески, Х. (2017, април 2). КРАТКАТА ПРОЛЕТ И 

НАСОЛЗЕНАТА ЗАВЕСА. Teatarce.Mk. 

https://www.fakulteti.mk/news/03072020/dali-znaete-koja-e-prvata-akterka-vo-makedonija?fbclid=IwAR2qqaPyOSnVfWSuO8_ke6s2aK1MghHATuELe_f8E2wlXgTw4L8ENDEtAoI
https://www.fakulteti.mk/news/03072020/dali-znaete-koja-e-prvata-akterka-vo-makedonija?fbclid=IwAR2qqaPyOSnVfWSuO8_ke6s2aK1MghHATuELe_f8E2wlXgTw4L8ENDEtAoI
https://www.fakulteti.mk/news/03072020/dali-znaete-koja-e-prvata-akterka-vo-makedonija?fbclid=IwAR2qqaPyOSnVfWSuO8_ke6s2aK1MghHATuELe_f8E2wlXgTw4L8ENDEtAoI
https://www.fakulteti.mk/news/03072020/dali-znaete-koja-e-prvata-akterka-vo-makedonija?fbclid=IwAR2qqaPyOSnVfWSuO8_ke6s2aK1MghHATuELe_f8E2wlXgTw4L8ENDEtAoI
http://teatarce.mk/2017/04/page/3/
http://teatarce.mk/2017/04/page/3/


31

Претпрашање: На колку меѓународни и македонски режисерки 

може да се сетите?

2  Која е првата режисерка на долгометражен 

филм во Македонија?

А. Марија Апчевска

Б. Теона Стругар Митевска

В. Марија Џиџева

Одговор: 

Првата режисерка на македонски долгометражен филм е Теона Стругар 

Митевска со филмот „Како убив светец“ од 2004. 

Втората е Марија Џиџева со „Втора шанса“ во 2019, а трета е Дина Дума 

со „Сестри“ 2021.

За филмот и режисерката: 

„Филмот снимен при крајот на 2002 година во македонско-словенечко- 

француска копродукција, на дел од авторите и екипата веќе им донесе 

и неколку фестивалски награди.Имено, на Филмскиот фестивал во 

Ротердам, каде што „Како убив светец“ ја доживеа официјалната светска 

премиера, режисерката Теона Митевска беше вброена во петте надежни 

млади автори во моментов.“ пишува Игор Анѓелков, во својот осврт за 

„Херој на еден ден“.

Теона Стругар Митевска (родена 1974 во Скопје) — македонска 

режисерка и продуцентка. Нејзина сестра е актерката Лабина 

Митевска. Теона заедно со нејзиниот брат, Вук и сестрата Лабина, 

 ја водат семејната продукција Сестри и Брат Митевски. Дипломирала 

на Факултет за визулни уметности во Филаделфија, а последипломски 

студии завршила на Њујоршкиот универзитет.



32

Во 2019, со филмот „Господ постои, името ѝ е Петрунија“ го сврте вниманието 

на европската и на светската филмска јавност. Последен голем успех на 

филмот е информацијата дека е меѓу трите финалисти за престижната 

европска награда „Лукс“, што ја доделува Европската комисија.

Сестра ѝ Лабина Митевска е македонска продуцентка и актерка која што 

има глумено во многу домашни и странски филмови.

•  Марија Апчевска е македонска режисерка. Има снимено три 

кратки филма „Бардо“ (2012) и „Амби“ (2017) и „Северен пол“ 

(2021). „Северен пол“ беше избран меѓу 10-те кандидати за 

престижната награда Златна палма. Во моментов Апчевска 

развива сценарио за дебитантски игран филм со работен 

наслов „Пролетно чистење“.

• Режисерката Марија Џиџева е позната по своите филмски дела 

од различни жанрови и тематика, првенствено документарци, 

но и играни филмови. Нејзината филмографија  ги вклучува 

документарците „Мис Амнезија“, „Барајќи си ја среќата“, 

„Некои други приказни“, „Списокот на Тони Манџа“, играниот 

„Втора шанса“ .

Извори: 

• Анѓелков, И. (2004, декември 26). Кон „КАКО УБИВ 

СВЕТЕЦ“ на Теона Митевска. Herojnaedenden.Mk. 

Проверено на 1, февруари 2022,https://herojnaedenden.mk/

kako-ubiv-svetec-mitevska/  

• Ѓорѓијевска, С. (2019, јули 29). „Кога бев студент со Теона 

Стругар-Митевска“. Fakulteti.Mk. 

https://herojnaedenden.mk/kako-ubiv-svetec-mitevska/
https://herojnaedenden.mk/kako-ubiv-svetec-mitevska/
https://www.fakulteti.mk/news/29072019/koga-bev-student-so-teona-strugar-mitevska-vo-njujork-miev-sadovi-bev-kelnerka-chuvav-deca-vramuvav-sliki
https://www.fakulteti.mk/news/29072019/koga-bev-student-so-teona-strugar-mitevska-vo-njujork-miev-sadovi-bev-kelnerka-chuvav-deca-vramuvav-sliki
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Претпрашање: 

• Кои филмови/серии ги гледате моментално? 

• Кои се главните ликови и главните теми за кои се 

зборува во филмот/серијата?

Насока: 

Од одговорите, одберете филм/серија во кој(а)што главната улога е женски 

лик, и оттаму насочете го разговорот кон тоа за што најчесто разговараат 

женските ликови во филмот, алудирајќи на следново прашање:

3 Што е тоа Бехделов тест?

Одговор: 

Бехделовиот тест, или Бехдел-Волас е едноставен тест кој ги проверува 

следниве три критериуми за родово-инклузивен филм: (1) мора да има 

најмалку две жени во него, кои (2) зборуваат една со друга, за (3) нешто 

друго освен за маж/и. Тестот стана популарен со со епизода од стрипот на 

Алисон Бехдел од 1985 година наречена „The Rule“. Тестот популарно се 

користи како алатка што укажува на родовата нееднаквост во медиумите 

и поп културата. Бехдел ја припишува заслугата за Бехделовиот тест на 

Лиз Волас и есејот на Вирџиниа Вулф „Сопствена соба“ (анг. A Room of 
One’s Own). 
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Дополнителни материјали:

За стрипот: 

Во стрипот, две жени разговараат за одење во кино, а едната додава 

дека гледа само филмови во кои има најмалку два женски лика кои 

разговараат за било што друго, освен за маж. Начелно овие реплики 

биле пласирани како шега, но откако се здоби со популарност и стана 

и начин за детектирање на „машкиот поглед“ (анг. The male gaze) во 

прикажувањето на женските ликови. За повеќе информации посетете ја 

https://bechdeltest.com/?page=1

Слика 1. Стрипот “The Rule“ на Алисон Бехдел.

https://bechdeltest.com/?page=1
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Слика 2. “Men speak most in best picture movies“. Инфографик со филмови 

коишто зеле Оскар за најдобар филм низ годините.
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Бонус информација: 

Иако критериумите на тестот се едноставни, многу филмови сè уште не 

можат да ги исполнат. Во 2018 година, 33,1 отсто од говорните улоги им 

биле доделени на жените. Студијата на Би-Би-Си од 2018 година покажа 

дека дека помалку од половина од филмовите прогласени за најдобар 

филм на Оскарите во 1929 го поминале тестот. Овие наоди покажуваат 

дека родовата нееднаквост во филмската индустрија отсекогаш била 

проблем. Многу жени на екранот постојат само за да го унапредат или 

подобрат машкиот лик и неговата приказна. Порано жените ретко се 

гледале како зборуваат на екранот, а кога ќе им се дала таква шанса, 

често не разговарале за ништо друго освен за мажи. Сега, во однос на 

женското претставување гледаме исчекори, но ваквата традиција е сѐ 

уште присутна.

Пример: 

Тринити (1999) во „Матрица“

Извори:

• Haddawy, N. 2021. The Bechdel test: What Is It, and Why 

Are Films Still Failing It? Medium.Com. Проверено на 14 

февруари, 2022,

• Butterly, Buckley, Pearce, McDonald And Dahlgreen. 2018. 

100 Women: How Hollywood fails women on screen. BBC.

Com. Проверено на 12 февруари, 2021

• THE BECHDEL TEST. (n.d.). Booktopiaaa.Wixsite.Com. 

Проверено на 10 февруари 2021.

https://www.bbc.com/news/world-43197774
https://medium.com/shedidthat/the-bechdel-test-what-is-it-and-why-are-films-still-failing-it-acff1c319d61
https://medium.com/shedidthat/the-bechdel-test-what-is-it-and-why-are-films-still-failing-it-acff1c319d61
https://www.bbc.com/news/world-43197774
https://www.bbc.com/news/world-43197774
https://www.bbc.com/news/world-43197774
https://booktopiaaa.wixsite.com/mysite/bechdel-test
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4 Поврзете ги цитатите со славните личности:

а.„Сè уште постојат многу 

филмови во кои женските 

ликови се зависни од машкиот 

лик, најчесто протагонистот. 

Не ни треба секогаш љубовен 

интерес. Има многу филмови во 

кои главната машка улога нема 

љубовен интерес и навистина не 

гледам зошто и ние не можеме 

да играме такви улоги.“

б. „Феминистка е личност 

која верува во омоќеноста на 

жената исто како што верува во 

омоќеноста на било кој друг. Тоа 

е еднаквост, тоа е правичност и 

мислам дека сите треба да сме 

дел од тоа.“

в. „Не постои само еден 

(супериорен) тип на убавина. 

Фокусот кон еден стандард за 

убавина, особено во Холивуд е 

најнездравото нешто на светот.“

Зендеја

Барби Ферера

Ел Фенинг

❶

❷	

❸
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5 Кој е првиот македонски филм достапен на 

стриминг мрежата Нетфликс?

А. „Медена земја“ – реж. Тамара Котевска и Љубомир Стефанов

Б. „Врба“ – реж. Милчо Манчевски

В. „Сестри“ – реж. Дина Дума

Одговор: 

„Сестри“ е првиот долгометражен филм од 2021 на режисерката Дина 

Дума и е сниман во 2019, на урбани локации низ Скопје. Во главните 

улоги во „Сестри“ се Антонија Белазелкоска и Миа Жиро. Својата светска 

премиера ја имаше на Филмскиот фестивал во Карлови Вари, најголемиот 

фестивал во Чешка. 

„Сестри“ е приказна за две тинејџерки чие пријателство е ставено на 

тест откако се соочени со последиците од нивното однесување, како и 

влијанието на социјалните мрежи врз младите генерации.

За темата што филмот ја обработува, Дума вели „Да се биде средношколка 

денес не е многу различно од тоа кога јас сум растела, но дополнително 

на тоа сега има социјални медиуми со кои оваа млада генерација е 

опседната. Еден „клик“ може да уништи цел живот и токму тука сакав да 

го ставам акцентот. Slut-shaming и друштвено исклучување е честа појава 

во училиштата и тоа се случува само врз девојките.“

Ова е прв македонски филм кој се прикажува на Нетфликс.

Објаснување: 

• „Медена земја“ испиша историјата на Оскарите со тоа 

што е првиот филм воопшто што беше номиниран и во 

категоријата за најдобар документарец и за најдобар 

странски филм. На фестивалот Санденс освои три 
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награди. Јужнокорејскиот „Паразит“ на Бонг Јон-хо 

во категоријата за најдобар странски филм го победи 

македонскиот „Медена земја“ на режисерите Тамара 

Котевска и Љубомир Стефанов.

• Филмот го прикажува животот на Хатиџе Муратова, 

последната пчеларка во Македонија, од селото 

Бекирлија, и промените во нејзиниот живот кои 

следуваат откако ново семејство се доселува во 

соседната куќа. Планот на режисерите начелно бил 

да снимат краток документарец чија главна цел ќе 

биде да го сними регионот околу реката Брегалница 

во централна Македонија. Откако продукцискиот тим 

дознава за животот на Хатиџе, филмот комплетно го 

менува текот.

• „Врба“ е македонско-унгарско-белгиски филм од 2019 

година во режија на Милчо Манчевски. Во филмот се 

раскажува за три млади мајки. Едната приказна се 

случува во средниот век, а другите две се современи 

при што трите приказни се надополнуваат. Главната 

тема во филмот е лојалноста и односот на поединецот 

кон општеството, како и односот на општеството 

кон поединецот. (Главните) улоги ги играат: Никола 

Ристески, Сара Климоска, Наталија Теодосиева, Ненад 

Нацев, Камка Тоциновски.

Извори:

• Петрова, Е. 2021. „Еден „клик“ може да уништи цел 

живот: Интервју со Дина Дума“. Tiiiitinc com.

• Нестороска, Б. 2019. „СВЕТСКА ПРЕМИЕРА НА „ВРБА“ НА 

МАНЧЕВСКИ НА 19 ОКТОМВРИ НА РИМСКИОТ ФЕСТИВАЛ“. 

Sdk.Mk. 

https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/106/eden-klik-mozhe-da-unishti-tsel-zhivot-intervju-so-dina-duma
https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/106/eden-klik-mozhe-da-unishti-tsel-zhivot-intervju-so-dina-duma
https://sdk.mk/index.php/kultura/svetska-premiera-na-vrba-na-manchevski-na-19-oktomvri-na-rimskiot-festival/
https://sdk.mk/index.php/kultura/svetska-premiera-na-vrba-na-manchevski-na-19-oktomvri-na-rimskiot-festival/
https://sdk.mk/index.php/kultura/svetska-premiera-na-vrba-na-manchevski-na-19-oktomvri-na-rimskiot-festival/
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Воведни прашања кон вториот дел:  

• Дали го гледавте филмот „Сестри“? Опишете ги протагонистките 

Маја (Антонија Белазелкоска) и Јана (Миа Жиро). 

• Дали би ги вклопиле во филмската тропа ‘неспојливите другарки’ 

(анг. Odd friends/Unlikely friends) од (најчесто) тинејџерските филмови 

и комедиите? 

• Какви се најчесто другарките во ваквата филмска тропа?

Појаснување: 

Филмската тропа (анг. Film trope) e познато и често користено филмско 

средство при изградба на ликовите во извесен филм. Филмските тропи 

не се ограничени само во доменот на женските ликови, туку се користат 

како дел од филмското дејство, од наративниот стил на филмот и сл. 

Филмските тропи се препознаваат лесно – обично ликот којшто претставува 

филмска тропа е дводимензионален, недоволно развиен и честопати 

одлуките што ги прави се лесно предвидливи.

Сведоци сме дека женската застапеност на филмските екрани се зголемува; 

филмовите и ТВ сериите нудат различни женски ликови кои се оттргнуваат 

од традиционалните стереотипи на Стариот Холивуд како девојката во 

неволја (анг. The damsel in distress), сепак сѐ уште постојат лесно воочливи 

филмски тропи.

Одговор:

‘Неспојливите другарки’ подразбира пријателство помеѓу два лика кои на прв 

поглед немаат ништо заедничко. Најчесто едната другарка е поекстровертна, 

храбра и смела, додека другата е поинтровертна, срамежлива и честопати 

со физичкиот изглед отстапува од конвенционалните стандарди за убавина. 

Преку нивното пријателство, тие учат повеќе една за друга и за себе.

• Кои други филмски тропи за женски ликови ви се  

познати? Кои се карактеристиките на некои од нив?
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Целта на овој дел е да поттикне дискусија кај учениците за 

филмската тропа „Моќниот женски лик“ (анг. Strong female  

character) и со тоа да се развие дебата околу начинот на којшто 

се претставуваат женските ликови во филмовите. Сите визуелни 

помагала наведени во овие материјали се наведени и во копиите 

за ученичките/ците. Доколку има услови, сликите можат да се 

проектираат во училницата на час, но тоа не е неопходно.

Кратка вежба: 

6 Поврзете ги филмските тропи (слика 4.) со 

соодветните дијалози од филмовите (слика 3). 

Материјали: 

ВТОР ДЕЛ

L

L

L

ДИЈАЛОЗИ ОД

 ФИЛМОВИ

А 

В

Б 

Слика 3.
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Ледената 

кралица

Независната 

жена

Феминистката

Кул 

девојката

Паметната 

девојка

Злобната 

девојка

Најдобрите 

другарки

Моќниот 

женски лик

Фината

девојка

Популарни филмски тропи

Одговор:

• А – Моќниот женски лик

• B – Паметната девојка

• C – Злобната девојка

Слика 4. 
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Слика 5. 

Популарни филмски тропи

Моќниот женски лик  (анг. The strong female character) е филмска тропа 

којашто се појавува како реакција на девојката во неволја (анг. Damsel 

in distress) која чека да биде спасена. Со сите свои веќе препознатливи 

карактеристики оваа тропа за некој е симбол на омоќување, а за друг 

редуктивно клише.

Дискусија: 

• Кој е моќниот женски лик? 

• Наведете неколку вакви ликови од филмови/серии што 

моментално ги гледате или сте ги гледале.
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Моќниот женски лик е хероината во приказната, или во случајов -  

филмот. Храбра, одговорна и исклучително паметна, таа е упорна и одбива 

да се покори на предизвикот пред неа. Можеби највпечатлива одлика се 

карактерните црти досега не биле доволно застапени во екранизираните 

женски ликови наспроти стереотипните и општоприфатените женски 

карактеристики. Со овие одлики, овој лик директно се спротиставува на 

веќе истрошената холивудска матрица за женски ликови.

Иако е добредојдена и многу потребна измена на досегашниот филмски 

ростер на женски ликови, моќниот женски лик е и прилично  контроверзна 

филмска тропа. Некои ја сметаат за поедноставена маркетинг алатка (The 

Take, 2020). 

Стереотипите на моќ

Требаше да помине подолг период пред Моќниот женски лик да биде 

добро претставен на екранот. Со децении, повеќето филмови ја фаворизираа 

девојката во неволја (анг. Damsel in distress), која постоеше само за да 

биде спасена. Женските ликови почнаа да добиваат позначаен субјективен 

агенс преку фаталните жени од 1940-тите и 50-тите години, кои имаа 

повеќе самодоверба и претставуваа неконвенционална отстапка во однос 

на тоа како еден женски лик треба да се однесува. 

После франшизите како Alien (1979, 1986, 1992, 1997, 2012, 2017), Terminator 

(1984, 1991, 2003, 2009, 2015, 2019) и Jurassic Park (1993, 1997, 2001, 

2015) откако на екранот женските ликови водеа битки со чудовишта - и 

притоа триумфираа - се појави архетип на модерниот моќен женски лик. 

Таа отелотворуваше мноштво од особини - смела и снаодлива, храбра, 

дрска и најчесто потценета на почетокот од страна на другите (машки) 

ликови.
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Дискусија: 

• Кои се карактеристиките коишто им се заеднички на 

ликовите на сликите?

• Кои се некои одлики во коишто се разидуваат?

• Како ликови, како го придвижуваат дејството во 

приказната?

Според Јутјуб каналот “The Take” (2020) ликовите коишто 

спаѓаат во оваа тропа може да се поделат на неколку типови:

• Убавата хероина

Првата и најочигледна од нив е Згодната хероина. Таа се одликува со 

надпросечна физичка сила и е исклучително вешта во борба. Обично е 

доволно силна за да го спаси не само себе, туку и светот. Речиси секогаш, 

таа е исто толку конвенционално убава и нејзината сила е директно 

спротиставена со изгледот.

Пример: хероините од Марвел универзумот, хероините од DC универзумот

Слика 6. 

Материјали: 
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• Интелигентната хероина

Оваа хероина е силна и моќна токму заради нејзината исклучителна 

интелигенција, којашто најчесто ја користи за неверојатни подвизи. Ова го 

прави не само за себе, ами и за другите. Таа е итра и лукава и често знае 

да ги манипулира другите во своја полза. Самоуверена е и не дозволува 

другите да се подбиваат со сето она што го има постигнато.

Пример: Хармиона од Хари Потер

• Единствената во просторијата

Кога моќниот женски лик триумфира на поле во кое доминираат мажи, 

таа станува Единствената во собата. Во овој случај, моќниот женски 

лик се соочува со сексизам и опресивните практики на патријархатот на 

секој чекор, така што нејзиниот личен триумф станува симболична победа 

за сите жени.

Пример: Кетрин Џонсон – „Скриени фигури“

• Кралицата со челична рака

Кога силен женски лик успева да ги надмине своите машки современици 

и да ја заземе највисоката позиција, таа станува кралица со челична рака.

Таа е успешна, способна и авторитетна. Јасно е дека е подготвена да стори 

сè за да ја задржи моќта што ја постигнала, без разлика на последиците. 

И честопати е претставена како владетелка без никаква емоционална 

ранливост.

Пример: Серси Ланистер – Игра на тронови

• Емоционално отпорниот женски лик

Овој лик ја наоѓа својата автентична сила во својата ранливост. Издржливоста 

и силата на емоционално отпорниот женски потекнува токму од бројните 

премрежја низ кои поминува.

Пример: Санса Старк – Игра на тронови
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Слабостите на моќниот женски лик

Моќниот женски лик има важна улога во претставувањето на женското 

искуство во филмовите. Дел од критиките кон овој лик се за нејзината 

непробојна совршеност и карактер темелно исчистен од секаква маана. 

Честопати, силата на моќниот женски лик е она што ја дефинира и ги 

засенува сите други нешта коишто се дел од човечкиот карактер  - особено 

човечките слабости. 

Синдромот (на) Тринити 

Голем дел од екранизираните моќни женски ликови честопати стануваат 

жртви на она што критичарката Таша Робинсон (2014) го опиша како 

Тринити синдром. Именуван по ликот на Кери-Ен Мос во Матрикс, 

Тринити синдромот ја опишува популарната тенденција да се воведе 

силна, способна жена со огромен потенцијал како лик, само за да биде 

делумно или комплетно исклучена од главното дејство. Дополнително, 

обично на крајот таа е трофеј за протагонистот. Робинсон го припишува 

„Тринити синдромот“ на развојот на моќниот женски лик во маркетинг 

трик и продажен адут; она што им овозможува на продуцентите да се 

оправдаат пред (мејнстрим) феминизмот со изговор дека, ете вклучиле 

женски лик, дури и кога таа постои само за да му служи на дејството на 

протагонистот. 

#MeToo движењето во САД дополнително придонесе кон сензитивизација и 

придвижување кон зголемување на безбедноста во филмската индустрија, 

како и повеќе женско претставување на екраните.
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Материјали:

Слика 7.  “Every semi-competent male hero has a hyper-competent lady 

sidekick“. Табела со женски и машки улоги и нивната подобност во однос 

на дејството во филмот.
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Брит Марлинг (2020) во авторски текст за Њујорк Тајмс, пишува дека 

моќниот женски лик во главна улога има тесен опсег на карактеристики 

коишто се дефинирани според тоа колку се мажествени: „физичка моќ, 

линеарна амбиција, фокусирана рационалност. Сите овие карактеристики 

се машки модалитети на моќ“. 

Тропата знае да биде и суштински мизогина затоа што подразбира потреба 

женскиот лик да се издигне/ослободи од извесни емоционални карактерни 

црти и да отелотвори она што општествено се смета за конвенционално 

мажествена карактеристика како: амбиција, издржливост итн.

Како што истакнува Мекдугал (2013), не постои такво нешто како силен 

машки лик. Главнотековните наративи претпоставуваат дека силата и 

моќта се вродени кај мажите, чекајќи шанса да се открие. Уште поважно, 

тие сугерираат дека моќта и силата се невообичаени карактеристики кај 

жените. Кога женските ликови се омоќуваат, ова се смета за исклучок од 

правилото.

Недостатоците не создаваат само поинтересен карактер, туку честопати 

оттаму и потекнува нивната автентична моќ. Токму соочувањето со 

сопствените недостатоци и маани ја обогатува приказната и придонесува 

кон слоевито раскажување и гледање на филмот. 

Дискусија: 

• На кои ликови најчесто помислуваме кога зборуваме 

за моќни женски ликови? 

• Дали постои некоја пристрасност во однос на тоа 

како ги перцепираме и како се напишани/прикажани 

овие ликови?
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Материјали:

Зошто ни се потребни вакви ликови?

1  Им пркосат на стереотипите

Стереотипите што ги гледаме во филмовите, книгите и другите медиуми 

несвесно го обликуваат нашиот светоглед. Но, гледањето во вакви позиции 

и вакви улоги во филмовите се спротиставува на идејата за покорната 

жена која што сè уште преовладува. Април Зајферт, социјален когнитивен 

психотерапевт, изјавува:
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„Колку повеќе вакви женски улоги гледаме во филмовите и во 

медиумите, толку повеќе нашиот мозок ќе почне автоматски да ја 

смета „моќта за нешто со кое жените се вообичаено поврзувани.“

2 Ја обликуваат иднината

Претставувањето во медиумите е важно! Медиумите се клучна алатка при 

формирање на сликата за самите себе, па оттука и идентификувањето 

со жени во улоги на лидерство, (наместо како жртви), им овозможува 

на жените и девојките да го увидат сопствениот потенцијал. Со други 

зборови, филмовите што сега им ги прикажуваме на децата всушност ја 

обликуваат иднината, што е уште поголема причина да се залагаме за 

еднаквост при претставување во медиумите.

3 Ги инспирираат новите генерации

„Сите знаеме дека Хермиона Гренџер (Хари Потер), принцезата Леја (Војна 

на ѕвездите) и Накија (Црниот Пантер) не се вистински, но голем дел од 

девојчињата сакаат да бидат како нив кога ќе пораснат.

Кога се восхитуваме на пионерски лик од извесен филм ова им придава 

валидност на маргинализираните по класа, раса, родов идентитет, 

сексуалност или религија кога еден од „нас“ ќе се појави како херој на 

филмот. (Culture & Creativity, 2018)
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