Негуваме
традиционални
вредности
НАСТАВНИК РЕАЛИЗАТОР:
ГАБРИЕЛА ПЕТРОСКА, ЈЕЛДАС ШАРЕ, СЕОУ „ГОСТИВАР“ – ГОСТИВАР
Година и предмет
Прва, втора и четврта година (6 ученици – 2 МАК, 2 АЛБ и 2 ТУР)
Мајчин јазик (македонски, албански, турски)
Тема од наставната програма
Народно творештво
Преглед на активноста
Учениците работат на истражуваки проект за народното творештво со фокус
на народните мудрости, народните песни, гатанки, брзозборки. Учениците
пребаруваат податоци на интернет со цел да стекнат основни предзнаења за
народното творештво и се подготвуваат за посети и интервјуа со постари лица
од семејства од различни етнички заедници. Учениците подготвуваат прашања
со кои ќе се соберат информации за тоа како се пренесувала народната
уметност, какви видови народни творби постојат и др. Добиените податоците од
истражувањето и теренската посета резултираа со изработка на брошура на
македонски, албански и турски јазик и видеозапис. Во текот на целиот процес,
особено при теренската работа, изработката на брошурата и видеозаписот,
учениците соработуваа, ги надминаа јазичните бариери, стереотипите и
предрасудите, заеднички ги откриваа сличностите во традициите на сите
етникуми и забележаа дека во основа сите луѓе тежнеат кон исто – да се
реализираат како чесни, праведни и успешни луѓе.

Kultivojmë
vlera
tradicionale
MËSIMDHËNËS REALIZUES:
GABRIELA PETROSKA, JELDAS SHARE, SHMEK “GOSTIVAR” – GOSTIVAR
Viti dhe lënda
Viti i parë, i dytë dhe i katërt (6 nxënës – 2 MAQ, 2 SHQ dhe 2 TUR)
Gjuhë amtare (maqedonase, shqipe, turke)
Tema nga programi mësimor
Krijimtaria popullore
Pasqyra e aktivitetit
Nxënësit punojnë në projekt hulumtues për krijimtarinë popullore, me fokus urtitë popullore, këngët popullore, gjëzat, fjalëshpejtat. Nxënësit kërkojnë të dhëna në internet,
me qëllim që të fitojnë njohuri fillestare bazë për krijimtarinë popullore dhe përgatiten
për vizita dhe intervista me njerëz më të moshuar në familje nga bashkësi të ndryshme
etnike. Nxënësit përgatisin pyetjet me të cilat do të mblidhen informatat rreth asaj se
si është bartur arti popullor, çfarë krijimesh popullore ekzistojnë etj. Të dhënat e fituara
nga kërkimi dhe vizita në terren rezultuan me përgatitjen e broshurës në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke, por dhe të video regjistrimit. Gjatë gjithë procesit, sidomos
gjatë punës në terren, gjatë përgatitjes së broshurës dhe të video-regjistrimit, nxënësit
bashkëpunuan, i kapërcyen barrierat gjuhësore, stereotipat dhe paragjykimet, bashkë
i zbuluan ngjashmëritë në tradita te të gjitha etnitë dhe vërejtën se, në thelb, të gjithë
njerëzit synojnë drejt së njëjtës gjë – të realizohen si njerëz të ndershëm, të drejtë dhe
të suksesshëm.

UYGULAYICI ÖĞRETMEN:
GABR¡ELA PETROSKA, YILDIZ ŞARE, GOST¡VAR “GOST¡VAR” L¡SES¡
Yıl ve Konu
Birinci, ikinci ve dördüncü sınıf (6 öğrenci – 2 MAK, 2 ARN ve 2 TÜRK)
Ana dili (Makedonca, Arnavutça, Türkçe)
Eğitim Programı Konusu
Halk eseri
Faaliyete Bakış Açısı
Öğrenciler halk değerleri, halk türküleri, tekerlemeler ve bilmeceler üzerine araştırma
çalışmaları yürütmektedirler. Halk eserlerine ilişkin temel önbilgi edinebilmek adına
öğrenciler internet ortamında belirli araştırmalarda bulunurlar. Bunların yanısıra, farklı
etnik kökenli ailelerden daha yaşlı bireyleri ziyaret ederek, onlarla söyleşi
gerçekleştirmek üzere de hazırlıklarda bulunurlar. Halk sanatının hangi şekilde nesilden
nesile aktarıldığını, halk eserleri üzerindeki mevcut çeşitlerin neler olduğu ve bunun gibi
farklı konular üzerine öğrenciler sorular hazırlar. Yapılan araştırma çalışmaları ve sahadaki ziyaretler çerçevesinde elde edilen bilgiler neticesinde Makedonca, Arnavutça
ve Türkçe broşürün yanı sıra, görsel malzeme de hazırlanmıştır. Saha çalışmaları ve
broşür ile görsel malzemelerin yer aldığı bütün süreç kapsamında öğrenciler, işbirliği
içerisinde bulunarak dil engellerini, önyargıları ve kalıplaşmış düşünceleri ortadan
kaldırıp tüm etnik guruplardaki gelenek benzerliklerini ortaya koymayı başarmışlardır.
Bütün bu çalışmaları yaparken öğrenciler, bütün insanların aynı yolda yürüdüklerini,
onurlu, doğru düzgün ve başarılı birer birey olma gayretlerini keşfetmişlerdir.

