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Të nderuar arsimtarë, profesorë, realizues të aktiviteteve interkulturore sipas modelit 
Nansen për interkulturore,

Krijimi i dizajnit interkulturor në një shkollë paraqet një detyrë të ndërlikuar, komplekse por 
para së gjithash detyrë kreative sepse nënkupton ndërtimin e imazhit të shkollës e cila i res-
pekton dhe promovon levërditë dhe vlerat interkulturor. 

Krijimi i ambientit multikulturor në një shkollë nënkupton qasje të shumëfishtë në drejtim të 
rregullimit të hapësirës shkollore dhe oborrit shkollor. 

Dizajnimi interkulturor i shkollave paraqet një proces afatgjatë, në të cilin gradualisht, por 
para së gjithash në mënyrë të vazhdueshme promovohen vlerat siç janë: respekti, toleranca, 
bashkëpunimi, ndihma, komunikimi i hapur i ndërsjellë, shprehja e lirë e diferencave etj. 

Përmes  përmbajtjeve  të këtij  praktikumi, duam që t’ju ofrojmë të gjithë relizuesve të dre-
jtëpërdrejtë të modelit  Nansen për arsim interkulturor më tepër modele të suksesshme dhe 
praktike si dhe mënyra të ndryshme për senzibilizimin e nxënësve, prindërve dhe familjeve 
rreth vlerave interkulturore, pikërisht për shkak të elementeve dhe përmbajtjeve të inkor-
poruara gjatë rregullimit të hapësirës shkollore, e cila në esencë është një lloj burimi, respek-
tivisht kurrikul i fshehur. 

Modelet e ofruara duhet të shërbejnë si një lloj shembulli orientues për tandemet e arsim-
tarëve gjatë organizimit dhe rënditjes së hapsirës shkollore me qëllim që të përkujdesen 
për veçoritë kryesore të modelit Nansen për arsim të integruar siç janë: promovimi i bash-
këpunimit ekipor dhe në tandem; qasja e individualizuar ndaj nxënësve në pajtueshmëri me 
mundësitë, potencialet, aftësitë dhe interesat e tyre; kujdesi ndaj komponentës dygjuhësore; 
etj. 

Shumica nga fotografitë e selektuara, si shembuj të mirë dhe të suksesshëm të dizajnit in-
terkulturor të hapësirave shkollore janë nga shkollat të cilat disa vite me rradhë me sukses e 
implementojnë modelin Nansen për arsim interkulturor, me ç’rast ju shprehim falenderim të 
madh tandemeve dhe ekipeve të arsimtarëve të cilët kanë marrë pjesë në përgaditjen e tyre. 

Shpresojmë që të njejtat do Ju inspirojnë dhe shtysin gjatë përgaditjes dhe krijimit të shumë 
përmbajtjeve të reja  interkulturore të cilat janë themeli i krijimit të imazhit të një shkolle e 
cila do të jetë qendër interkulturore në rrethin lokal më të afërt. 

Me respekt,

Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup
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Dizajni interkulturor i shkollës
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1. RREGULLIMI I HAPSIRËS SHKOLLORE

Krijimi i atmosferës interkulturore në një shkollë nënkupton rënditje dhe rregullim të 
planifikuar sistematik  të hapësirës shkollore, më shpesh përmes këndeve të formuara dhe 
rregulluara, si p.sh këndi i ndjenjave tona, këndi i ditëlindjeve, etno këndi, eko këndi, këndi i 
prindërve, etj. 

Në secilin kënd, me vëmendje të veçantë duhet inkorporuar vlerat siç janë: respektimi i 
dallimeve, kultivimi i sjelljes tolerante ndaj të tjerëve, përkrahja e komunikimit të hapur dhe 
shumëdrejtimësh në shkollë, si dhe mes shkollës dhe familjes, etj. 

Përmes shumë fotografive, do të ofrojmë disa këshilla praktike se si me rënditjen dhe 
shfrytëzimin e drejtë të hapësirës shkollore mund të krijohet një imazh i një shkolle 
interkulturore, e begatuar me një atmosferë të këndshme. 

Këshillë: Gjatë përgaditjes së dizajnit të korridorit shkollor, rekomandojmë që i njejti duhet të 
formësohet si një tërësi e rrumbullaksuar, me një porosi të fuqishme- si p.sh. paralajmërimi i 
pranverës ose i festave të fundvitit, etj. 
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Këshillë: Në pjesën qendrore të korridorit shkollor, është e preferueshme që të parashiko-
het një hapësirë për paralajmërimin e ngjarjeve apo festave të rëndësishme, si për shembull 
Pashkët, Bajramin etj. Kujdes i veçantë duhet vënë në prezantimin e barabartë të festave të 
dy bashkësive etnike të inkuadruara në realizimin e aktiviteteve interkulturore jashtëmësi-
more. 



8

Këshillë: Punimet duhet të reflektojnë përmbajtje të karakterit interkulturor dhe të jenë në  
lidhshmëri të ngushtë me vlerat e kulturave tjera, respektivisht, të mos kufizohen vetëm në 
prezantimin e dy bashkësive etnike të inkuadruara në aktivitetet e projektit sipas modelit 
Nansen për arsim interkulturor. 
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Këshillë: Gjatë krijimit të pamjes së korridorit shkollor si dhe hapsirave tjera, gjithmonë duhet 
patur kujdes në promovimin e punimeve të nxënësve (individuale, tandemike apo ekipore). 
Punimet e selektuara, pjesërisht mund të përpunohen dhe plotësohen nga ana e tandemëve 
të mësimdhënësve, por jo dhe të krijohen tërësisht nga ana e tyre.  
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Këshillë: Gjatë definimit të dizajnit të mundshëm të korridorit shkollor, është e preferueshme 
të respektohet  dëshira, mosha e nxënësve, si dhe interesi i tyre. Zgjedhja e drejtë e ngjyrave, 
në mënyrë të veçantë kontribuon në krijimin e ambientit të ngrohtë dhe pozitiv si dhe krijimin 
e atmosferës së këndshme për nxënësit, arsimtarët dhe vizitorët e objektit. 

Këshillë: Gjatë stolisjes dhe  dekorimit të korridorit  shkollor, me rastin e festave të caktuara, 
duhet patur kujdes të veçantë ndaj komponentës estetike, si dhe në përputhjen e drejtë të el-
ementeve të pranishme në hapësira, me ç’rast hapësira duhet të ketë funksionin e saj primar, 
dhe mos të lërë përshtypjen e mbingarkesës. 
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Këshillë: Punime të caktuara të karakterit të përgjithshëm, duhet të ekspozohen në pjesën 
qendrore të klasës, respektivisht të jenë në fokusin dhe në fushën e vëmendjes së nxënësve, 
të jenë të punuara me ngjyra të shprehura, me madhësi adekuate, si dhe me përmbajtje të 
përafërta me moshën e nxënësve për të cilët janë të parapara. 

Këshillë: Në shkollat e integruara, preferohet të vendosen punime të cilat janë shprehje e 
bashkëpunimit grupor të nxënësve prej prejardhjeve të ndyshme folëse. Në rast se janë for-
muar më shumë grupe të cilat punojnë në realizimin e detyrës së njejtë, është korrekte të ek-
spozohen produktet e të gjitha grupeve, të cilat njëkohësisht do të reflektojnë llojllojshmërinë 
dhe veçorinë e tyre. Veçanërisht duhet shmangur favorizimin e grupeve, tandemëve dhe nx-
ënësve të caktuar gjatë ekspozimit të punimeve në hapësirën shkollore. 
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Këshillë: Gjatë krijimit të panove, është e preferueshme që elementet e punimeve të kenë  
forma, ngjyra, dukje të cilat janë të njejta ose të përafërta me percepcionin real të njejtave 
(p.sh. numri i saktë i këmbëzave, fletëve tek insektet, zgjedhja e ngjyrave adekuate, forma e 
trupit, madhësia, etj.)

Këshillë: Gjatë vendosjes së veçorive të cilat janë reprezente për dy grupet e ndryshme kul-
turore, gjithmonë duhet patur kujdes që të njëjtat të jenë në pozicion të njejtë në hapësirën, 
me madhësi dhe kualitet të njejtë të punimit, etj. 

Në shkollat interkulturore, është e domosdoshme të krijohet një kënd i cili do të ofrojë përm-
bajte me qëllim të promovimit të bashkësive të ndryshme etnike. 
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Këshillë: Është e domosdoshme të krijohen pano të cilat do të jenë informatorë për temën mu-
jore dhe përmbajtjet e planifikuara për aktivitete jashtëmësimore. Të njëjtat duhet të jenë re-
flektim i dygjuhësisë, të jenë qartë të lexueshme, në vend të dukshëm dhe në dispozicion për 
vizitorët e objektit. Dizajni i tyre duhet të jetë ngushtë i ndërlidhur me temën e cila do të real-
izohet (p.sh. tema mujore: kopështi me lule, mund të prezentohet përmes lules, buqetës, etj.)

Këshillë: Në klasat Nansen,, është e preferueshme të krijohet këndi i ditëlindjeve, në nivel të 
grupit, me paraqitjen e ditëlindjeve sipas stinëve të vitit, etj. Këndi duhet të plotësohet në 
kontinuitet me punime, fotografi, etj., pas çdo ditëlindjes së festuar, me qëllim që secili anëtar 
i grupit të ketë vendin dhe hapsirën e tij në kënd. 
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Këshillë: Punimet duhet të jenë reflektim i bashkëpunimit ekipor dhe tandemik, si dhe të 
jenë shembull për dygjuhësi dhe formimin e përbashkët të një tërësie të rrumbullaksuar të 
artit. Gjatë formimit të tandemeve dhe krijimit të produktit artistik, është i nevojshëm kujdesi 
ndaj strukturës etnike heterogjene si dhe strukturës gjinore të tandemit. 

Këshillë: Punimet dhe përmbajtjet të cilat janë pjesë e dekorimit të hapësirës shkollore duhet 
të jenë në pajtim me moshën e nxënësve, të njohura për ta, me imazhe të preferuara të cilat 
njëkohësisht bartin ndonjë porosi univerzale edukative. 
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Këshillë: Në punimet të cilat ekspozohen, duhet patur kujdes në përfshirjen e shkrimeve nga 
të dyja gjuhët të cilat do të jenë reflektim i përkatësisë të caktuar etnike të nxënësve (p. sh. 
nxënësit e përkatësisë etnike maqedonase duhet të nënshkruhen dhe shkrimet ti kenë me 
alfabetin qirilik, etj.) 

2. VEÇORI, LOGO, POROSI NË SHKOLLAT E INTEGRUARA

Në shkollat interkulturore, është me rëndësi të jashtëzakonshme të promovohen vlerat inter-
kulturore si dhe sjellja tolerante dhe e hapur ndaj dallimeve përmes uniformave akeduate, 
veçorive, porosive inspiruese, etj. të cilat do të prezantojnë kontekstin interkulturor në suaza 
të cilit realizohet veprimi edukativo- arsimor. 

Gjatë realizimit të aktiviteteve jashtëmësimore, është i rëndësishëm kujdesi ndaj inkorporimit 
të veçorive kulturore të cilat janë tipike për bashkësitë e ndryshme etnike, prej regjioneve dhe 
vendeve të ndryshme.  

Gjatë përdorimit të veshjeve kombëtare si dhe veçorive të cilat përfaqësojnë etnitetet e 
ndyshme në R. e Maqedonisë, është e preferueshme nxënësit të përdorin veshjen kombëtare 
e cila është adekuate për përkatësinë e tyre etnike, në kahje të kultivimit të indentitetit të tyre 
personal. 
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Posterët, logot, simbolet, flamujt, etj., gjithmonë duhet të bartin veçorinë e orientimit inter-
kulturore të shkollës, me ç’rast ofrohet përkrahja ndaj proceseve integrative në rrethin lokal. 

Veçoritë dhe simbolet e zgjedhura, duhet të jenë me vlera dhe kualitet të lartë estetik (p.sh. 
nëse bëhet fjalë për veshje kombëtare, ato duhet të jenë sa më të përafërta me origjinalin 
nga aspekti i ngjyrës, formës, dukjes etj.).
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3. REGULLIMI I OBORRIT SHKOLLOR

Në shkollat interkulturore, me rëndësi të veçantë është rregullimi i drejtë dhe shfrytëzimi 
funksional i hapësirës së oborrit. Oborri shkollor, gjithashtu mund të promovojë kompo-
nentën interkulturore, përmes përzgjedhjes së kujdesshme të mbishkrimeve, simboleve, ng-
jyrave si dhe elementeve tjera. 

Të gjitha elementet në oborr, duhet të ngërthejnë në vete një porosi  të caktuar edukative, re-
spektivisht oborri është një vend i përkyer për promovimin e komponentës ekologjike, kom-
ponentës inkluzive (me hyrje të adaptuara për nxënës, personel, prindër, vizitorë me nevoja 
të veçanta), komponentës dygjuhësore, etj.  

Nxënësit nga shkollat interkulturore duhet në mënyrë të vazhdueshme të jenë të inkuadruar 
në rregullimin dhe mirëmbajtjen e oborrit shkollor, me qëllim të zhvillimit të përgjegjësisë 
ndaj të njejtit si hapësirë e përbashkët për dëfrim, shoqërim, relaksim, sport, etj.
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4. PJESËMARRJA E PRINDËRVE DHE FAMILJEVE TË 
NXËNËSVE NË KRIJIMIN E DIZAJNIT INTERKULTUROR TË 
SHKOLLËS 

Gjatë dizajnimit të hapësirës shkollore, në mënyrë të vazhdueshme duhet përkrahur bash-
këpunimin me prindërit si dhe pjesëmarrjen e tyre aktive gjatë formësimit të hapësirës shkol-
lore, gjatë zgjedhjes së materialeve, kornizës tematike etj. Prindërit dhe familjet mund të of-
rojnë kontribut të rëndësishëm gjatë krijimit  të skenografisë, zgjedhjes së kostumografisë 
për ngjarje të caktuara solemne në shkollat, si dhe për krijimin e etno këndeve me anë të 
dhurimit apo huazimit të artikujve të ndryshëm me karakter etnik. 

Prindërit, njëkohësisht janë një shembull i mirë i diversitetit përmes profesioneve, veçanër-
isht gjatë kyçjes së tyre të drejtëpërdrejtë në realizimin e temave të caktuara në suaza të akti-
viteteve jashtëmësimore. 

Në shkollat interkulturore, është e domosdoshme të krijohet këndi i prindërve ku në mënyrë 
të organizuar dhe në të dy gjuhët do të shpallen të gjitha informacionet relevante për 
prindërit dhe familjet e nxënësve. 

Këndi i prindërve duhet të jetë hapësirë në të cilën do të kenë qasje të gjithë prindërit dhe 
vazhdimisht në kohë të jetë i plotësuar me informacione të reja. Njëkohësisht, ky kënd duhet 
të jetë i karakterit të hapur me qëllim që aty të mund të involvohen dhe vetë prindërit. 
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