Il Progetto “DANTE NEL MONDO”
Diffondere la lingua italiana come elemento di dialogo e condivisione, per avvicinare all’Italia i
cittadini di tutto il mondo. Questo è lo spirito del progetto “Centri Dante nel mondo”, la cui
creazione risponde a quelle che sono le finalità morali, sociali e statutarie della Società Dante
Alighieri. L’obiettivo è quello di creare all’estero una rete di scuole italiane di qualità, proponendo
un modello che promuova l’italsimpatia e l’apprendimento dell’italiano tra bambini, giovani e
adulti in tutto il mondo.
La rete prevede scuole che offrono corsi curricolari (scuola primaria e secondaria italiana all’estero)
e corsi extracurricolari per giovani e adulti stranieri che intendono imparare l’italiano. Inoltre i
Centri Dante proporranno progetti di formazione e aggiornamento per i docenti di italiano.
La Scuola Italiana a Tirana, primo Centro Dante nel mondo, realizza un programma pedagogico e
didattico attraverso il quale transitano i valori di inclusione, dialogo interculturale, plurilinguismo e
multiculturalismo che sono alla base del progetto “Dante nel mondo”.
Il progetto si pone in sinergia con gli obiettivi e i programmi del Ministero italiano degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e rientra nel piano di promozione della lingua e della cultura
italiane #VivereAllItaliana.
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Projekti “DANTE NË BOTË”
Përhapja e gjuhës italiane, si element dialogu dhe përfshirjeje, për të afruar me Italinë qytetarët kudo
në botë. Kjo është fryma e projektit "Qendrat Dante në Botë", krijimi i të cilit u përgjigjet qëllimeve
morale, shoqërore dhe statutore të Shoqërisë Dante Alighieri. Qëllimi është krijimi i një rrjeti
shkollash italiane cilësore jashtë vendit, duke propozuar një model që promovon Italsimpatinë dhe
mësimin e gjuhës italiane prej fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve në mbarë botën.
Rrjeti parashikon shkolla që ofrojnë kurse kurrikulare (shkolla italiane fillore dhe të mesme jashtë
vendit) dhe kurse ekstrakurrikulare për të rinj dhe të rritur të huaj që dëshirojnë të mësojnë gjuhën
italiane. Ndër të tjera, Qendrat Dante do të ofrojnë edhe projekte formimi dhe azhurnimi për mësuesit
e gjuhës italiane.
Shkolla italiane në Tiranë, e para Qendër Dante në Botë, realizon një program pedagogjik dhe
edukativ përmes të cilit përçohen vlerat e përfshirjes, dialogut ndërkulturor, plurilinguizmit dhe
multikulturalizmit që përbëjnë edhe bazën e projektit “Dante në botë”.
Projekti është i konceptuar në bashkërendim me objektivat dhe programet e Ministrisë së Punëve të
Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe është pjesë e planit të promovimit të gjuhës dhe
kulturës italiane #VivereAllItaliana.
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