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Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modeline göre kültürlerarası öğretim dışı etkinliklerini
gerçekleştiren ilköğretim ve lise öğretmenleri,
Bir okulun içinde çokkültürlü ortamın tasarlanması çok karmaşık, zor, ancak yaratıcılık isteyen
ödevdir. Bu şekilde tasarlanan okul, kültürler arası değerlerin ve kazanımların saygılanması
için tasarlanmasına yardımcı olarak, okul imajının daha güçlü inşa edilmesine yardımcı olacaktır.
Bir okulun kültüler arası ortama dönüştürülmesi ve oluşturulması için çok katmanlı çalışmaların meydana gelmesi demektir.
Kültürler arası okulun tasarlanması uzun vadeli bir süreç olduğu bilinmektedir, ancak aşama
aşama gerçekleştirebilecek ve saygı, hoşgörü, işbirliği, yardımlaşma, açık iletişim, farklılıklara
rağmen serbest bir şekilde kendini ifade etme değerlerini devamlı bir şekilde aşılamaktadır.
Hazırladığımız kılavuz kitabındaki konular yardımıyla Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modelini gerçekleştirenlere yönelik olup, yardımcı olmak, modeli daha başarılı bir yere taşımak,
öğrencilerle ve onların ebeveynlerine yönelik kültürler arası değerler hakkında daha fazla
bilgi verebilmek için çalışmalar düşünülmüştür. Aynı zamanda okul alanını kültürler arası ortama dönüştürülmesi esnasında hangi konuların yapılması gerektiğini açıklayarak, gizli bir
eğitim program kaynağı olarak da kullanılmaktadır.
Kılavuz kitabında sunulan modeller sadece birer örnek olması için hazırlanmıştır, öğretmen
ilkelere Kültürlerarası Eğitimi için Nansen Modelinin temel ilkelerini oluşturacak şekilde ve
ilkelere dikkat edilerek okul alanının düzenlenmesi, organize edilmesi için yardımcı olacaktır.
Hazırlanan modellerde öğretmenler şu ilkelere dikkat etmeleri gerekir: ekip ve ikili işbirliğinin
tanıtımı; öğrenci imkanlarına, potansiyellerine, ilgilerine yönelik bireyselleştirilmiş yaklaşımın
kullanılması; iki dilli yaklaşımın kullanılması vb.
Seçilmiş fotoğrafların büyük bir bölümü, birkaç yıl uygulanan Kültürlerarası Eğitimi için
Nansen Modeli okullarından elde edilen çalışmalardır. Okul çevresinin kültürler arası ortam
olarak tasarlanması için bu okullarda yapılmış çalışmaların fotoğraflarıdır, bütün bu fotoğraflar başarılı ve iyi birer örnek olacaktır. Aynı zamanda bu çalışmaların hazırlanmasında ve
oluşturulmasında yardımlarını esirgemeyen öğretmen ikililerine ve öğretmen ekibine teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
Bu örnekleri sizlere sunmamızın amacı sizlerin bu konuda daha iyi çalışmalar meydana getirmek, daha yeni örnekler sunarak kültürler arası konuların işlenmesi için sizleri teşvik etmek için hazırlanmıştır. Böylece yerel çevrede okulun bir kültürler arası değerler merkezine
dönüştürüleceğine de inanmaktayız.
Saygılarımızla,
NDM Üsküp, Eğitim, öğretim ve geliştirme ekibi
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Okullarda kültürler arası ortamın
oluşturulması
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1.

OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ

Bir okulda kültürler arası ruhun oluşturulması için ilkönce planlı ve sistematik bir şekilde okul
ortamının düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Bunun oluşturulması için doğru seçilmiş,
düzenlenmiş ve tasarlanmış köşelerin oluşturulması gerekir, örnek olarak da duygularımız
köşesi, etno köşesi, eko-çevre köşesi, ebeveynler köşesi vb. köşeler oluşturulabilir.
Onların her birinde çok önemli olan değerlere dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmesi değerler şunlardır: farklılıklara saygı gösterme, diğerlerine karşı hoşgörülü davranış gösterme, okul
içinde onun yanı sıra okul ebeveyn arasındaki çok yönlü ve açık iletişimi destekleme, vb.
Bir çok fotograf resimleri ile olumlu ve hoş hava ile zenginleştirilmiş kültürler arası okulunun
oluşturulması için doğru düzenleme ve okul alanının doğru şekilde nasıl kullanılacağı hakkında öğretmenlere yönelik pratik öneriler verilmektedir.

Uyarı: Okul koridorların tasarlanması esnasında, bir bütünü oluşturacak şekilde tasarlanarak,
güçlü mesaj vermesine dikkat edilmelidir – örneğin, ilkbaharın gelişini veya yeni yıl kutlamalarının yaklaştığını haberdar eden konular olmalıdır.
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Uyarı: Okul koridorunun merkezi bölgesinde, daha büyük kutlamaların veya bayramların –
örneğin Paskalya bayramı, Bayram vb. olayların tanıtılması için belirli alanının oluşturulması
gerekir. Ancak kültürler arası öğretim dışı etkinliklerin gerçekleştirilmesine katılan iki etnik
topluluğun bayramları eşit bir şekilde tanıtılmasına dikkat edilmelidir.
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Uyarı: Tanıtılacak veya alanda gösterilecek çalışmaların tümü kültürler arası özellikte olmasına ve içeriğinin de o yönde olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ancak çalışmalarda aynı
zamanda diğer kültürlerin değerlerini de içermesine ve onlarla sıkı bir korelasyon içinde olmasına özen gösterilmelidir. Hazırlanan çalışmalar sadece Kültürlerarası Eğitimi için Nansen
Modeline göre hazırlanmış proje etkinliklerine katılan iki etnik topluluğun tanıtılması ile olmamalıdır.
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Uyarı: Okul koridorlarının veya okul alanlarının tasarlanması esnasında, öğrencilerin yapmış
oldukları çalışmaların (bireysel, ikili veya ekip şeklinde hazırlanmış) tanıtılmasına ve kullanılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak çalışmaların seçimi esnasında kısmi bir şekilde çalışmalara ekleme ve tamalamalar öğretmen ikilisi tarafından yapılabilir, ancak tamamı öğretmenler
tarafından hazırlanmamalıdır.
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Uyarı: Okul koridorların tasarlanma örneği seçimi esnasında, öğrencilerin yaş seviyeleri,
istekleri ve ilgilerine karşı saygı gösterilmesi önemlidir. Renklerin doğru seçimi, öğrencilerin,
öğretmenlerin ve okula gelen ziyaretçilerin kendilerini daha olumlu, sıcak ve güvenli bir yerde
olduklarını hissetmelerine yardımcı olmaktadır.

Uyarı: Belirli günlerin kutlaması esnasında okul alanının süslenmesi, dekore edilmesi çalışmaları sırasında estetik yapıya dikkat edilmesi, alanda var olan diğer çalışmalar ile bağlantılı olmasına dikkat edilerek, var olan görüntüyü bozmayacak şekilde süslemeler ve dekorasyon
çalışmaları yapılabilir. Ancak bu alanı sürekli yeni çalışmalar eklenerek yoğun bir şekilde sergilenmemesine dikkat edilmesi gerekir.
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Uyarı: Evrensel (universal) özellikte olan belirli çalışmaların, sınıf ortamında merkezi yerde
bulunması gerekir. Daha doğrusu öğrencilerin görüş açısına uygun, canlı renkler ile hazırlanmasına dikkat edilmeli, büyüklüğüne dikkat edilerek, belirli konuların ve öğrencilerin yaş seviyesine yakın ve uygun olması gerektiği unutulmamalıdır.

Uyarı: Kültürler arası değer taşıyan okullarda, farklı konuşma dilinden oluşmuş ve öğrencilerin grup çalışması sonrasında meydana gelmiş çalışmaların sergilenmesi önemlidir. Eğer aynı
ödevi gerçekleştirmek için gruplara ayrılmış öğrenciler var ise, o zaman her grubun çalışması
sergilenmesi gerekir. Böylece öğrencilerdeki farklılık, çok çeşitlilik ve özellikleri yansımış olacaktır. Önemli bir uyarı da, okul alanının süslenmesi esnasında yapılan çalışmaların sergilenmesinde belirli gruplara karşı ayrımcılığın yapılmaması gerektiği unutulmamalıdır.
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Uyarı: Panoların tasarlanması esnasında, hazırlanmış çalışmalar veya elementlerin şekillerine,
renklerine, algıladığımız her şeyin gerçeğe benzer şeklinde olmasına dikkat edilmesi gerekir
(örneğin: ayak sayısının tam olması, böceklerin kanatları, renklerin doğru seçimi, vucüt şekli,
nesnenin büyüklüğü vb.).

Uyarı: İki farklı kültürel grubu teşkil eden simgelerin kullanılması esnasında her zaman kullanılan alanda aynı pozisyonda, aynı şekilde, aynı büyüklükte, çalışmaların aynı kalitede vb.
olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kültürler arası değer taşıyan okullarda zorunlu olarak etno (folklor) köşesinin tasarlanması
gerekir. Bu köşenin hazırlanmasındaki amaç farklı etnik topluluğun daha yakından tanıma ve
tanıtılmasına yardımcı olacaktır.
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Uyarı: Öğretim dışı etkinliklerinde gerçekleştirilecek aylık konular ve planlaştırılmış
çalışmalar zorunlu olarak panoya yerleştirilmesi gerekir. Aynı zamanda panonun
düzenlenmesi ve yerleştirilen tüm bildirimler iki dilde olması, görünümü iyi, okunaklı olması ve okunabilecek yerde asılarak, sınıfı ziyaret edenlerin görebilecek yerde
yerleştirilmesi gerekir. Aynı zamanda panonun tasarlanması, o ayının içerisinde
gerçekleştirilmesi düşünülen konular ile sıkı bağlantısı olması gerekir (örneğin, aylık
konu: çiçek bahçesi, bu aylık konu çiçek veya bir demet çiçek ile tanıtılabilir vb.).

Uyarı: Nansen sınıflarda doğum günü köşesinin de oluşturulması öğrenciler açısından önemlidir. Köşe bütün öğrencilerin doğum günleri ile doldurulması/yazılması gerekir. Aynı zamanda bu köşede, her öğrencinin bir köşesi olmalıdır ve her doğum günü kutlaması sonrası yeni
çalışmalar ve fotoğraflarla, vb. çalışmalar ile doldurularak yapılan etkinlik tanıtılır.
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Uyarı: Elde edilen çalışmalar, ekip ve ikili çalışmaların sonucunda meydana gelmektedir. Aynı
çalışmalar iki dilli ve tamamlanmış bir resim çiziminin bütününü teşkil etmesi için iyi bir örnek
olmalıdır. İkilileri şekillendirme esnasında ve resim çalışmalarına başlamadan önce, öğrencilerin etnik heterojen yapılarına ve ikililerin cinsel yapısına göre ayırım yapılmasına dikkat
edilmesi gerekir.

Uyarı: Okul alanının düzenlenmesi esnasında öğrencilerin hazırlamış oldukları çalışmaların
konuları öğrencilerin yaş seviyelerine yakın olması, onlar için tanıdık, eğitici mesajı taşıyan
sevimli kahramanlara yakın olmasına dikkat edilmelidir.
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Uyarı: Öğrenciler tarafından hazırlanmış bütün çalışmalar sergilendiği zaman, öğrencilerin etnik topluluğu göz önünde bulundurularak, iki dilin de kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir
(örneğin, Makedon etnik grubuna ait olan öğrencilerin tümü kiril alfabesi ile adlarını yazmaları
gerekir).

2. KKÜLTÜRLERARASI DEĞER TAŞIYAN OKULLARDA
OKUL İLKELERİ, LOGOSU, OKULU TANITAN MESAJLAR
Kültürler arası okullarda özellikle kültürler arası değerlerin, farklıklara karşı açık olma ve
hoşgörülü davranışın önemi vurgulanması için iyi seçilmiş simgeleri, teşvik edici mesajları
vb. gibi konular doğru seçildiği takdirde eğitim-öğretim çalışmalarında kültürler arası yapının
oluşumu tanıtılmış olur.
Kültürler arası öğretim (ders) dışı etkinliklerini gerçekleştirme esnasında, farklı etnik topluluğun kültürel simgelerini, farklı etnik topluluğun coğrafi bölgesine ve alanının doğru bir şekilde teşkil edilmesine dikkat edilmelidir.
Halk giysileri kullanıldığında, Makedonya C.’nde yaşayan etnikumların tanıtılması esnasında,
öğrencilerin kendine ait olduğu topluluğun halk giysisini taşıması gerekmektedir. Bu şekilde
kendi kültürel yapısını korumuş olmaktadır.
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Hazırlanan posterler, afişer, logolar, semboller, bayraklar vb. okulun kültürler arası yönde olduğunu göstermek zorundadır. Bu şekilde hazırlanan çalışmalar, yerel çevrenin de entegre
süreçlerine karşı desteğin verildiği görülmektedir.
Seçilen simgeler, semboller vb. çalışmalar yüksek estetik kalitede ve değerlerde olması gerektiğine dikkat edilmelidir (örn. eğer halk giysisi söz konusu ise o zaman hazırlanan çalışmalar,
orjineline tamamen bağlı ve aynı olması için rengine, şekline, görüntüsüne dikkat edilmesi
gerekir).
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3.

OKUL BAHÇESİNİN DÜZENLENMESİ

Kültürler arası okullarda, bir diğer önemli özellik okul bahçesinin doğru şekilde düzenlenmesi ve işlevliği doğru şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir. Unutulmamalı ki okul bahçesi,
iyi seçilmiş yazılar, semboller, renkler ve diğer elementler yardımıyla kültürler arası özellikleri
tanıtmaktadır.
Bahçede kullanılan bütün elementlerin ve çalışmaların eğitici rolde ve öğretici mesajlar iletmesi gerekmektedir. Okul bahçesi, çevre yaklaşımının, özel ihtiyaç yaklaşımın (özel ihtiyaçlara
muhtaç öğrencilerin, çalışanların, ebeveynlerin kolay ulaşılabilecek yerlerin tasarlanması), ikidili yaklaşımın vb. yaklaşımların tanıtılması gerektiği yerdir.
Kültürler arası okullarda eğitim gören öğrenciler, okul bahçesinin düzenlenmesi, bakımına
ve korunmasına devamlı bir şekilde katılması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan çalışmalar
eğlence, dinlenme, spor yapma alanlarına karşı sorumlu davranışlar göstermeleri amaçlanmaktadır.
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4. OKULDA KÜLTÜRLERARASI ORTAMIN TASARLANMASI İÇİN EBEVEYNLERİN VE ÖĞRENCİ AİLELERİN ETKİN BİR
ŞEKİLDE KATILIMI
Okul alanının tasarlanması esnasında, sürekli bir şekilde ebeveynler ile işbirliği içinde olunması gerekir. Okul alanının yapımı esnasında, materyal seçimi, konular çerçevesi gibi çalışmalarda ebeveynlerden etkin bir şekilde katılımları istenebilir. Ebeveynler ve öğrenci aileleri
okul kutlamaları ve belirli günlerin kutlamaları esnasında önemli katkılar sunabilirler. Örneğin
sahne tasarımı, kostüm seçimi gibi çalışmalarda ebeveynlerden yardım istenebilir. Aynı zamanda etno köşenin tasarlanması esnasında, etno özellikleri taşıyan belirli nesnelerin kullanılması için ebeveynler etkin bir şekilde katılabilirler.
Ebeveynler, farklı mesleklerin tanıtılması için iyi bir örnek olarak kullanılabilirler. Özellikle entegre edilmiş öğretim dışı etkinlikleri çerçevesi içerisinde sunulan konuların gerçekleştirilmesi esnasında, ebeveynlerin katılması istenerek, örnek olarak sunulabilir.
Kültürlerarası okullarda ebeveyn köşesinin tasarlanması zorunlu bir çalışma olarak yapılması
gerekir. Bu şekilde hazırlanmış ebeveyn köşesinde, ebeveynleri ilgilendiren konular, bilgiler
iki dilde ve zamanında hazırlanarak her konuda öğrenci ebeveyn ve ailelerine bilgiler sunulabilir. Ebeveyn köşesi, ebeveynlere yakın ve ulaşılabilecek yerde tasarlanması gerekir. Ayrıca köşenin sürekli yeni bilgiler ile zenginleştirilmesi gereği de unutulmamalıdır. Hazırlanan
ebeveyn köşesi bütün ebeveynlere açık olmalıdır, aynı zamanda ebeveynlerin kendilerininde
bu köşeye katılımı sağlanabilmesi için tasarlanmıştır.
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