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Фондация „Villa Montesca” започна пилотно прилагане на просоциалния модел в пет училища в 

местните области. В 27-те проведени упражнения бяха включени 9 класа, 11 учители, както и над 172 

ученици на възраст между 12 и 16 години. Във всеки клас се проведоха поне три неформални 

просоциални активности. Работилниците по проекта, които се отличиха като най-интересни са: 

● „Дигитален отпечатък“ (Digital Footprint)  

● „Реципрочен майевтичен подход“ (Reciprocal Maieutic Approach) – от предаване на 

информация към комуникация и от егоизъм към емпатия  

● „Предразсъдъци: Разширяване на кръгозора“ (Prejudice: аn Awareness-expansion Activity) 

● „Права на човека и равенство“ (Human Rights and Equality) 

● „Онлайн език на омразата“ (Online Hate Speech) 

● „Противоположни решения“ (Split Decisions) 

Обучителите на Фондация 

„Villa Montesca” адаптираха 

упражненията към нуждите 

на различните класове: 

например, шаблонът на 

Фейсбук стена бе заменен с 

шаблон за Инстаграм при 

упражнението „Онлайн език 

на омразата“, а видео материалите, въвеждащи в темата за човешките права бяха излъчени преди  

упражнението „Човешки права и равенство“. 

Реакциите на учениците, учителите и останалите преподаватели и служители в училищата бяха 

изключително положителни, както в качествени, така и в количествени измерители. Ето и някои данни 

и коментари: 
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● От всички 172 включени в работилниците ученици, 116 участваха в доброволния конкурс за 

създаване на просоциална пощенска картичка  

● Някои от класовете продължаваха дискусията по въпросите, възникнали по време на 

работилниците в активни групи в WhatsApp   

● Някои директори на училища изявиха желание да 

извършват дейностите от работилниците през цялата учебна 

година  

● Ученик 1: „Не знаех какво е емпатия, но днес научих, че това 

е нещо, което винаги съм изпитвал, без да го осъзнавам" (по 

време на майевтична работилница за егоизъм и емпатия).  

● Ученик 2: „Разбрах, че винаги мога да намеря начин да 

подкрепя някого, който е част от моята група, и че това да не 

предприемеш действия може да е част от проблема, а не от 

решението." (по време на работилница за език на омразата) 

●   Ученик 3: "Когато моите съученици оставаха на място, а аз 

напредвах, се чувствах неудобно." (по време на работилница за 

права на човека) 

●   Учител 1: "Учениците бяха заинтересовани от активностите и 

продължиха да дискутират темите, засегнати по време на 

работилниците. Бях приятно изненадана от това, че учениците 

сами направиха полезни изводи по трудни теми, без това да се 

изисква от тях“ (по време на майевтична работилница).   

В Испания просоциалният модел по 

проекта ALICE бе пилотно приложен от 

септември до декември 2019 г. в две 

училища: колежа „Frangoal“, 

Кастелдефелс и училището „FEDAC 

Amílcar“, Барселона, като се включиха 

около 120 ученици на възраст 14-16 год. и 

шестима учители.  

Проектът и просоциалният модел първо 

бяха представени на целия училищен 

състав, в това число учители, директори и представители на образователната общност, като двете 

работилници събраха над 90 участници.   

Учениците се включиха в няколко активности: „Фатима се нуждае от съвет“, свързана със сексуална 

ориентация, проучване на собствените нагласи и даване на съвети; „Съсипано приятелство“, свързана 
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с кибертормоз, познаване на добрите и лошите страни на Интернет, както и с ценностите на 

приятелството; „Противоположни решения“ за споделяне на 

подробности от личния живот онлайн.  

Реакциите на учителите и учениците бяха положителни: 

повечето се съгласиха, че активностите стимулират дискусиите 

в час, изразяването на емоциите и осмислянето на идеите за 

просоциалност и емпатия.  

 

 

Ето и някои от реакциите:  

● „ALICE създаде среда за положителни дискусии относно различните перспективи“  

● „Проектът ни позволи да обърнем внимание на проблем, който досега не бяхме засягали“ 

● „Активностите подобриха комуникационните умения на учениците, научиха ги да приемат 

останалите и да се поставят на тяхно място“  

● „Учениците се научиха да разпознават кое е истина и кое – не“  

● „Научиха се как да бъдат себе си и да слушат интуицията си“  

И двете училища се включиха в просоциалния конкурс по проекта ALICE и създадоха картички, които 

качиха в е-портфолиото си чрез функцията „Stories Creation Tool“. От всички участници, журито избра 

двама, които да представят своите училища по време на заключителната конференция в Крит на 9 

януари 2020 година.    

В България просоциалният модел на ALICE бе приложен от септември до декември 2019 год. в две 

средни училища в София, столицата на България. Водени от четирима учители, просоциалните занятия 

и активности обхванаха над 60 ученици. 

Още през май 2019 г.,  в двете училища бяха проведени дискусии, се цел навременната подготовка на 

училищния персонал и учителите за предстоящото прилагане на Програмата за просоциалност. 

Училищните настоятелства и преподавателите интуитивно избраха теми и дискусии, които да 

отговарят на интересите на учениците, като например кибертормоз и безопасност в Интернет. 

Родителите се съгласиха с предложените активности, макар че в началото се колебаеха за някои от тях, 

смятайки, че част от социалните теми „не са достатъчно сериозни“.  

Групите, включващи ученици от малцинствени или уязвими групи, се включиха в проекта ALICE с по-

голямо желание. По време на първите дискусии по темата за просоциалността учениците споделиха 

идеи за бъдещи активности. Сред  предложенията им са: 1) създаване на джобен вариант на „Всеобща 

декларация за правата на човека“, която да бъде в достъпен за деца формат; 2) провеждане на урок -

екскурзия под надслов „Обединение в многообразието – религия и храмове. По време на този урок, 

децата ще посетят църква, синагога, джамия и катедрала в рамките на един ден, за да се запознаят с 

практическите аспекти на религията през собствените си преживявания.   

Занятията по просоциалност по проекта ALICE обхванаха следните теми: 1) Права на човека и 

равенство; 2) Интернет…Какво искаме?; 3) Стереотипи нагласи към половете; 4) Онлайн език на 

омразата. Някои от занятията помогнаха на учениците да са по-толерантни и отворени към новото и 
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различното в своите ежедневни контакти с останалите. По време на други занятия учениците бяха 

насърчени сами да определят дефиниции и правила, така че да развиват уменията си за критично 

мислене и постигане на консенсус при общуване с връстници. Учениците се запознаха с концепциите 

за съчувствие и емпатия, а след това бяха подтикнати да приложат наученото в дебатите за 

застъпничество и активизъм, идентичност и гражданско участие. Учениците споделиха, че 

„неформалният“ характер на занятията по просоциалност им е бил от помощ при осмислянето на идеи, 

които са смятали за прекалено сложни. Някои от учениците споделиха и случаи, в които лично са 

преживели дискриминация въз основа на религия или цвят на кожата. Други признаха, че им се е 

случвало да тормозят свои съученици, но демонстрираха готовност да поемат отговорност за 

действията си: „Сега осъзнавам колко тежко е било за другите“. Запознаването с нови начини за 

обучение и комуникация (чрез ролеви игри, разказване на истории и изкуство) отваря нови 

възможности за овластяване и себеизразяване – дори учениците, които винаги са били смятани за 

срамежливи и интровертни, се включиха в дискусиите в клас.  

Повечето ученици подходиха с голям ентусиазъм към участието си в конкурса за просоциална картичка 

и възможността да спечелят награда. След като изпратиха своите картички чрез е-портфолиото, те 

нетърпеливо очакват решението на оценяващото жури.   

Пилотното прилагане в Холандия се 

проведе в две училища, като и в двете се 

наблюдаваха крайности във 

възприемането на просоциалността. Това 

направи пилотното прилагане по-трудно, 

но пък и допринесе за получаване на по-

дълбочинни резултати.  

Едно от училищата е професионално 

училище, т.е. в него от учениците се очаква 

да изберат професионална реализация, за 

която е нужна по-ниска степен на квалификация. Пилотното прилагане се сблъска с по-големи 

предизвикателства, тъй като социалният контекст в училището отговаря на т.нар. „улична култура“, в 

чийто условия споделянето и предлагането на помощ се изразяват по-различно от начина, по които 

учителите от средната класа очакват. В „уличната култура“, основана на специфично разбиране за 

мъжественост, утешаването не се приема за приемливо поведение и обикновено се отбягва. В 

резултат на ниското ниво на осмисляне на дадени думи и идеи, изчерпателно обсъждане на 

просоциалността с учениците не бе възможно. Пилотното прилагане доведе най-вече до резултати, 

свързани с базисни умения за изслушване и дискусия. Училището като цяло набляга на стриктната 

дисциплина, а по-покорните ученици затрудниха допълнително провеждането на обучение от по-

емоционален тип.   

Другото включено в пилотното прилагане училище, е „демократично“ училище, в което учениците и 

служителите заедно вземат решения относно всеки аспект на обучението. Учениците не са задължени 

да посещават определени занятия, ако нямат желание за това. Концепцията за дисциплина не 

съществува, защото се смята за „агресивна комуникация“. Конфликтите се решават чрез диалог и 

медиация, като се търси консенсус между страните. Първоначално учениците не възприеха 

положително дидактическия подход на проекта ALICE. Наложи се учителите да „преговарят“ с 
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учениците относно спецификите на подхода и 

съдържанието на обучението. Интересът на 

учениците основно бе свързан със „секс и връзки“ 

и фокусът на обучението и активностите бяха 

променени така, че дискусиите да се 

осъществяват в по-малки групи, защото така 

учениците се чувствата по-сигурни.  

Пилотното прилагане завърши с множество 

изводи, както и добри отговори на ключови 

въпроси. Стана ясно, че резултатите до голяма 

степен зависят от обстановката в училище. Друг важен извод е този за нуждата от по-дълбочинна 

оценка на потребностите и желанията на учениците и учителите, така че те могат да бъдат адекватно 

адресирани.  

Пилотното прилагане на просоциалния модел по проекта ALICE се извърши в гимназията за изкуства и 

технологии „Ragusa–Kiyohara-Parlatore” и техникума „Almeyda Crispi”. Бяха проведени четири занятия, 

включващи 60 ученици.   

Вземайки предвид спецификите на всеки клас, учителите, включени в проекта, избраха няколко 

активности, които да бъдат приложени за работа със всяка група ученици. 

Всеки клас имаше възможност да се включи в 

повечето от неформалните просоциални 

активности, включени в наръчника. 

Някои от тях бяха: 

● „Идейни асоциации” (Association of Ideas) 

● „Фатима се нуждае от съвет“ (Fatima Needs 

Advice 

● „Кибертормоз- съсипано приятелство“ 

(Cyberbullying: Broken Friendship)  

● „Егоизъм срещу емпатия: Реципрочен 

майевтичен подход“ (Egoism vs Empathy – Reciprocal Maieutic Approach) 

Дебатът между ученици и учители бе отлична възможност за размисъл върху заложените теми за 

преодоляване на стереотипите. Упражнението „бърза мозъчна атака” създаде пространство, в което 

учителите да опознаят по-добре учениците си, както изрично подчерта един от участващите учители в 

края на упражнението.   

Дискусията на темата за еднополовите връзки даде на учениците възможност да осмислят собствените 

си представи относно сексуалната ориентация. В хода на дискусията със съученици, участниците 

приложиха на практика и развиха емпатия, умения за комуникация и възприемане на чувствата на 
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останалите. След края на дебата, някои ученици започнаха да 

поставят под съмнение собствените си стереотипни представи.   

Реципрочният майевтичен подход се доказа като ефективен 

способ за насърчаване на активно гражданско самосъзнание и 

социален диалог. Разговаряйки за мечтите си, учениците и 

учителите се сближиха още повече. Упражнението за 

изслушване бе изключително полезно за развиването на 

разбирането за емпатия. Обсъждането на значението на 

думите „егоизъм” и „емпатия” помогна на учениците да 

обмислят как биха могли самите те да развият емпатия – 

ключова стъпка към създаването на просоциално общество.   

И двете училища се включиха в конкурса за просоциална 

картичка по проекта ALICE, използвайки онлайн е-

портфолиото. Журито избра двама ученици, които да 

представят своите училища на заключителната конференция в 

Крит на 9 януари 2020 година. 

Просоциалният модел по проекта ALICE бе пилотно приложен в Крит в периода октомври – ноември 

2019 г., като обхвана четири училища: три прогимназии и една гимназия. Участваха деветима учители 

и 72 ученици на възраст 15-16 години. Основна цел на учебните занятия бе повишаването на 

осведомеността на учениците относно положителното 

социално поведение, както и култивирането на ценности 

като солидарност, толерантност и емпатия в класната 

стая, развиването на умения и компетентности за 

социално включване в хода на образователния процес.  

Просоциалните активности, проведени в училищата по 

време на обучението, се фокусираха върху следните теми: 

а) „Права на човека и равенство“; б) „Израстване в раса“; 

в) „Онлайн език на омразата“; и г) „Дигитален отпечатък“.  

Тези теми бяха избрани от преподавателите, тъй като те 

са свързани с най-големите предизвикателства, пред 

които се изправят учениците днес.   

Всички предвидени от проекта ALICE задания и стратегии успяха да поставят учениците в реални 

ситуации, а това им даде възможност да споделят лични преживявания и да изразят чувства, без да 

бъдат осъждани. Това се възприе изключително положително от учениците, тъй като рядко се случва 

в тяхното ежедневие в училище. Следователно, целият процес допринесе за развиване на критичното 

мислене у децата, подтикна ги да бъдат загрижени един за друг, да поемат отговорност, както и да 

оценяват многообразието и да отхвърлят обременеността на стереотипите. Поставяйки се на нечие 

друго място, учениците изпитаха какво е да си жертва на тормоз, дискриминация или социално 

изключване и осъзнаха колко е важно да не се поддават на предразсъдъците си – какво в мисленето, 

така и в поведението си. Учениците бяха мотивирани и вдъхновени да участват в онлайн конкурса за 
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просоциална картичка. Победителите от конкурса бяха 

наградени с тридневна екскурзия до Страсбург, където 

посетиха Европейския парламент и Съвета на Европа и да 

наблюдаваха как се прилагат на практика ценностите, които 

възпитава проектът ALICE.  

В заключение, проектът ALICE създаде положителна 

атмосфера в класните стаи. Учениците изпитваха взаимно 

уважение и проявиха готовност да прегърнат различията 

помежду си. Учителите, от друга страна, изразиха високо 

мнение за проекта като иновативен и полезен обучителен 

способ, който повишава взаимодействието между 

учениците, подтиква ги да мислят самостоятелно и създава 

образователна среда, която предразполага към осмисляне 

и анализ на мислите и поведението.   

 

 


