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Почитувани наставници, професори и реализатори на интеркултурни
воннаставни активности според Нансен моделот за интеркултурно
образование,
Создавањето интеркултурен дизајн на едно училиште е една мошне сложена, комплексна,
но пред сè и креативна задача, бидејќи подразбира градење имиџ на училиште што ги
почитува и промовира интеркултурни вредности и придобивки.
Креирањето на интеркултурно опкружување во едно училиште подразбира повеќеслоен
пристап во насока на уредувањето на училишниот простор и училишниот двор.
Интеркултурно дизајнирање на училиштата претставува долгорочен процес, во

кој постепено но континуирано се промовираат вредностите како: почитување,
толеранција, соработка, помагање, отворено меѓусебно комуницирање, слободно
изразување на различностите и сл.
Преку содржините на овој практикум би сакале да им понудиме на сите непосредни
реализатори на Нансен моделот за интеркултурно образование повеќе корисни и
успешни модели, начини на сензибилизирање на учениците, нивните родители и
семејствата за интеркултурни вредности, токму благодарение на елементите коишто се
вградени и содржани при уредувањето на училишниот простор кој, всушност, е еден
вид извор или „скриен“ курикулум.
Понудените модели треба да послужат само како еден вид урнек, ориентир за
наставничките тандеми кога пристапуваат кон организирањето и уредувањето на
училишниот простор со цел да ги зачува наедно и главните обележја на Нансен моделот
за интеркултурно образование, како: промоција на тимска и тандемска соработка;
индивидуализиран пристап кон учениците во согласност со нивните можности,
потенцијали, способности, интереси; зачувување на двојазичната компонента и сл.
Најголемиот број од селектираните фотографии, како успешни и добри примери за

интеркултурно дизајнирање на училишните опкружувања произлегуваат од училиштата
што веќе неколку години успешно го имплементираат Нансен моделот за интеркултурно

образование, при што наедно им ја изразуваме благодарноста на наставничките
тандеми и тимови што учествувале во нивното подготвување.

Се надеваме дека тие ќе ве инспирираат и ќе ве поттикнат за осмислување на уште
многу нови, оригинални интеркултурни содржини што ќе послужат како темел во
создавањето имиџ на едно училиште како интеркултурен центар во непосредното
локално опкружување.
Со почит,
Тимот за едукација, обука и развој при НДЦ Скопје
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Интеркултурен дизајн на училиштето
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1.

УРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИОТ ПРОСТОР

Создавањето интеркултурен дух на едно училиште подразбира планско и систематично
уредување на училишниот простор, најчесто низ повеќе правилно одбрани, оформени
и уредувани катчиња, како на пр. катче на нашите чувства, роденденско катче, етнокачте, еко-катче, родителско катче и сл.
Во секое од нив треба мошне внимателно да се провлечат вредностите како почитување
на различностите, негување на толерантниот однос кон другите, поддржување на
отворената, повеќенасочната комуникација во училиштето, како и меѓу училиштето и
семејството и сл.
Низ повеќе фотографии ќе понудиме неколку практични совети како со правилното
уредување и искористување на училишниот простор да се создаде имиџ на едно
интеркултурно училиште, збогатено со пријатна атмосфера.

Напомена: При креирањето на дизајнот на училишниот ходник, препорачуваме тој да
се обликува како една заокружена целина со силна порака, на пример најавувањето на
пролетта, или пак, на новогодишните празници и сл.
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Напомена: Во централниот дел на училишниот ходник, соодветно е да се отстапи
простор за најава на одредeни поголеми празници или настани, на пример Велигден,
Бајрам и сл. Притоа треба да се внимава презентирањето на празниците на двете
етнички заедници вклучени во реализацијата на интеркултурните воннаставни
активности да биде подеднакво и рамноправно.
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Напомена: Изработките би требало, исто така, да бидат одраз на содржините со
интеркултурен карактер и да се во тесна корелација со вредностите од некои други
култури, т.е. да не бидат сведени само на презентација на двете етнички заедници
вклучени во проектните активности според Нансен моделот за интеркултурно
образование.
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Напомена: При креирањето на изгледот на училишниот ходник или други простории,
секогаш треба да се внимава да бидат промовирани ученичките изработки
(индивидуални, тандемски или тимски). Селектираните изработки делумно можат да
бидат надградени, дополнети од страна на на наставничките тандеми, но не и целосно
креирани од нивна страна.
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Напомена: При изборот на можниот дизајн на училишниот ходник пожелно е да се
почитува желбата, возраста на учениците, како и нивните интереси. Правилниот избор
на боите, особено придонесува за поттикнување на позитивно училишно опкружување
и топла, пријатна атмосфера и за учениците и за наставниците, како и за посетителите на
тој објект.

Напомена: При украсувањето на училишниот ходник по повод одредени празници,
особено треба да се внимава на естетската компонента, како и на соодветно усогласување
на елементите присутни во просторот, при што пред сè треба да се внимава тој да ја
задржи основната функција и да не остава впечаток на претовареност.
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Напомена: Одредени изработки од универзален карактер треба да имаат централна
позиција во училницата, т.е. да бидат во фокусот на видното поле на учениците,
изработени со живи бои, со соодветна големина, како и со препознатлива содржина,
блиска на возраста на учениците за кои се наменети.

Напомена: Во интеркултурните училишта е пожелно да се постават изработки коишто
се одраз на групната работа на учениците од различно говорно подрачје. Доколку се
формирани повеќе групи што работат на реализацијата на истата задача, коректно е да
се изложат продуктите на сите групи кои воедно ќе ја одразат нивната разновидност
и посебност. Задолжително треба да се избегне фаворизирање на одредени групи,
тандеми и ученици при изложувањето на изработките во училишниот простор.
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Напомена: При креирањето на паноа, пожелно е да се внимава елементите на
изработката да имаат форми, бои, изглед кои се исти или блиски со реалната перцепција
за нив (на пример точен број ножиња, крилја кај инсекти, избор на правилни бои, форма
на тело, големина и сл.)

Напомена: При поставување на обележјата кои се репрезенти на две различни културни
групи, секогаш треба да се внимава тие да бидат со иста позиција во просторот, со иста
големина, ист квалитет на изработка и сл.
Во интеркултурните училишта речиси треба да биде задолжително креирањето на
етно-катче што ќе понуди содржини со цел промоција на различни етнички заедници.
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Напомена: Задолжително е креирањето на паноа што ќе бидат информатори за месечната
тема и планираните содржини за воннаставните активности. Тие треба да бидат одраз
на двојазичност, да се видливи, читливи, на видно место, достапно за посетителите на
објектот. Нивниот дизајн треба да биде во тесна корелација со темата што ќе се реализира
(пр. месечна тема: цветна градина може да се претстави преку цвет, букет и сл.).

Напомена: Во Нансен училиниците препорачливо е изработување на роденденско
катче на ниво на цела група, со преглед на родендени според годишните времиња и сл.
Катчето треба континуирано да се надополнува со изработки, фотографии и сл., по секој
прославен роденден, со цел секој член на групата да има свое место и простор во него.
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Напомена: Изработките треба да бидат одраз на тандемската и тимската соработка, тие
треба да бидат пример за двојазичност и заедничко оформување на една заокружена
ликовна целина. При формирањето на тандемите и креирањето на ликовен продукт,
важно е да биде зачувана и хетерогена етничка и родова структура на тандемот.

Напомена: Изработките што се дел од уредувањето на училишниот простор би требало
содржински да бидат блиски до возраста на учениците, препознатливи за нив, со
омилени ликови кои истовремено носат одредена универзална воспитна порака.
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Напомена: Во изработките што се изложуваат треба секогаш да се внимава да се
застапени и двете писма кои ќе бидат одраз на припадноста на учениците на одредена
етничка заедница (на пр. секогаш треба учениците од македонска етничка група
доследно да бидат потпишани со кириличното писмо и сл.)

2. ОБЕЛЕЖЈА, ЛОГОА И ПОРАКИ ВО
ИНТЕРКУЛТУРНИТЕ УЧИЛИШТА
Во интеркултурните училишта од исклучителна важност е промовирањето на
интеркултурните вредности и отвореноста и толерантниот однос кон различностите
преку соодветно избрани обележја, инспиративни пораки и сл. кои би го претставиле
интеркултурниот контекст во кој се одвива воспитно-образовната дејност.
При реализирањето на воннаставните активности особено е важно да се внимава на
внесување на културни обележја типични за различни етнички заедници, од различни
географски региони и подрачја.
Кога се користат носии, обележја кои се репрезенти на етникумите во Р. Македонија,
треба да се внимава учениците да користат носија, во согласност со својата етничка
припадност, во насока на негување на сопствениот културен идентитет.
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Постерите, логоата, симболите, знамињата и сл. секогаш треба да го носат предзнакот
на интеркултурната ориентација на училиштето, со што воедно се дава и поддршка на
интегративните процеси во локалното опкружување.
Избраните обележја, симболи и сл. мора да бидат со висок естетски квалитет и
вредност (пр. доколку станува збор за носии, тие треба да се веродостојни реплики на
оригиналите, од аспект на боја, форма, изглед итн.).
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3.

УРЕДУВАЊЕТО НА УЧИЛИШНИОТ ДВОР

Во интеркултурните училишта особено е важно правилно уредување и функционално
искористување на дворната површина. Училишниот двор исто така може да ја
промовира мултикултурната компонента, преку соодветно одбрани натписи, симболи,
бои и други елементи.
Сите елементи во дворот треба да имаат одредена воспитна улога и порака, т.е. дворот
е идеално место за промовирањето на еко-компонента, инклузивната компонента (со
лесно пристапни или адаптирани влезови за ученици, вработени, родители, посетители
со посебни потреби), двојазичната компонента и сл.
Учениците од интеркултурните училишта треба континуирано да бидат вклучени во
уредувањето и одржувањето на училишниот двор, со цел развивање одговорност кон
него како заеднички простор за забава, дружење, релаксација, спортување и сл.
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4. УЧЕСТВО НА РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЈСТВАТА НА
УЧЕНИЦИТЕ ВО КРЕИРАЊЕТО НА ИНТЕРКУЛТУРЕН
ДИЗАЈН НА УЧИЛИШТЕТО
При дизајнирањето на училишниот простор, континуирано треба да се даде поддршка
на соработувањето со родителите, нивното активно учество при обликувањето на
училишниот простор, при избор на материјали, тематска рамка и сл. Родителите и
семејствата можат да дадат значаен придонес при креирањето на сценографија, избор
на костимографија за одредени свечени настани во училиштата, како и при создавањето
на етно-катчиња со отстапување, позајмување на одредени предмети со етно-карактер.
Едновремено, родителите се добар пример за различности и преку професиите,
особено при нивното непосредно вклучување во реализацијата на одредени теми во
рамките на воннаставните активности.
Во интеркултурните училишта задолжително би требало да се креира родителското
катче, каде што организирано и навремено би се огласувале сите релевантни
информации за родителите и семејствата на учениците на двата јазика. Родителското
катче треба да е простор достапен и близок до сите родители, секогаш навремено
збогатуван со нови информации. Наедно тоа катче треба да биде од отворен карактер,
со цел во неговото креирање да можат да бидат инволвирани и самите родители.
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