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Повече от 100 души участваха в заключителната конференция на ALICE, състояла се в 

Ираклион, Крит на 9 януари в Елинския Средиземноморски Университет. Освен 

представителите на партньорските организации и ученици и учители, участвали в 

проекта, на конференцията присъстваха много преподаватели, директори на училища, 

представители на местните власти, на обществени институции, както и на международни 

организации и на Европейската 

комисия. 

Под формата на кратки речи и 

семинари, конференцията 

представи резултатите от проекта 

ALICE. Тъй като сам по себе си 

ALICE беше мащабен проект, 

включващ много дейности, още в 

началото на участниците бе 

представено обобщение на 

всички проведени дейности. В 

обобщението имаше от всичко по 

малко: научен анализ, 

наблюдения относно 

въздействието на проекта, критичен преглед и лични възгледи на участниците. 

Следобед се проведоха интерактивни семинари с учители и ученици, така че те да 

„изпитат” и „изживеят“ просоциалността. Всички се съгласиха единодушно, че 

просоциалността се усвоява чрез действие. Денят бе закрит със сесия, на която беше 

заявено намерението за създаване на европейска мрежа от училища, които искат да 

продължат да работят върху просоциалността. Училищните представители обсъдиха 

начини за използване на налични европейски средства с цел подкрепа на такова 
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сътрудничество. Отзивите на участниците бяха изключително положителни, а някои 

дори твърдяха, че събитието ги е „преобразило“.  

 

Най-важният продукт от проекта ALICE е Наръчникът по просоциална педагогика. На 

цели 150 страници, наръчникът очертава значението на думата „просоциалност“ и 

начините концепцията да бъде приложена в училище. Наръчникът напомня, че 

просоциалността се учи не само в училище. Една африканска поговорка гласи, че „за да 

се отгледа и възпита едно дете, е нужно цяло село“. Това важи и за Европа. Книгата не 

само предлага как да се разработи учебен план, включващ просоциални занятия, но и 

напътства изграждането на „педагогическа общност“ от родители и други значими за 

региона или града личности и организации. 

Досега меотдът ALICE е бил провеждан успешно само в начални училища. 

Просоциалното образование в юношеска възраст обаче е много по-различно от това в 

ранна и детска възраст. Освен 

това, младежите в юношеска 

възраст се сблъскват с много по-

сериозни прояви на поляризация 

и дискриминация. Наръчникът 

предлага възможни подходи за 

справяне с последиците от това.  

Първото издание на Наръчника 

на гръцки език е раздадено на 

всички местни участници. За 

участниците от останалите 

държави електронна версия на 

Наръчника е налична на езиците 

на партньорите от консорциума, а 

версия на английски език беше 

разпространена по електронен 

път след края на събитието. 

Гостите на конференцията бяха посрещнати от важни за местната общественост хора. 

Ректорът на Елинския средиземноморски университет (ЕСУ), д-р Николаос Кацаракис, 

приветства участниците в Крит и в сградата на университета. Той сподели гордостта си, 

че университетът е имал възможността да бъде домакин на събитието и да обяви 

подкрепата си за просоциалността във времена на дълбока поляризация. 

Ръководителят на Еразъм+ за ЕСУ, д-р Гарет Оуенс, подчерта значимостта на 

европейската програма Еразъм+ за осъществяването на този и подобни проекти. Той 

спомена за заплахите към европейската солидарност и посочи начини за 

преодоляването им. Голям плюс на програмата Еразъм+ е способността й да създава 

плодотворна почва за срещи, диалог и сътрудничество. Д-р Оуенс отчете също и че 

https://www.alice-erasmus.eu/results/
https://www.alice-erasmus.eu/results/
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просоциалността е ключът към необходимата съвместна работа на местно и европейско 

ниво.  

Директорът на Регионалния информационен център на Европейската комисия за о-в 

Крит, г-н Морайтакис, сподели, че се 

гордее с успеха на местния 

Регионално управление на 

образованието. Като партньор по 

инициативата ALICE, Управлението е 

успяло да привлече голям брой 

училища за целите на проекта и е в 

благоприятна позиция да подкрепи 

развитието на просоциален учебен 

план и педагогическата общност на 

Крит. Регионалният информационен 

център на Европейската комисия 

изяви цялостната си подкрепа за това начинание. Представители на местните общности, 

на община Ираклион и директорът на Директората по образованието, г-н  Емануил 

Карцонакис, потвърдиха добрите намерения и също изразиха гордостта си.  

Ключово изказване отправи и г-ца Мария Даниела Маруда, председател на 

Европейската комисия против расизма и нетолерантността към Съвета на Европа. Тя 

разказа за развоя на интересни, актуални събития, за международните приоритети на 

дневен ред и за нуждата от политически реформи в Европа. 

Фабрицио Болдрини и Мария Рита Бракини от Study Centre Villa Montesca (координатор 

на проекта), представиха ALICE в по-широк план. Мария Панагьотаки от Регионалното 

управление на образованието на Крит подчерта значимостта на просоциалността. 

 

 
Питър Данкмейер от Глобалния 

алианс за ЛГБТ образование 

(GALE) изложи визията си за това 

как просоциалността е обвързана 

с политиките за борба с тормоза в 

училище и зависи от 

многообразието и степента на 

дискриминация в училищата. Той 

отбеляза, че много учители 

разглеждат „отрицателното” 

поведение като континуум, без да 

правят разлика между 

специфичните типове поведение 

като дразнене, тормоз или 

дискриминация. Така, основната им цел остава да потиснат негативното поведение. Би 

било по-добре да се съсредоточат върху положителното поведение – както прави и 

просоциалният подход. Учителите трябва да разберат, че трудностите произтичат не от 

Питър Данкмейер, Ирене Ипполито и Гергана Цветкова  
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това, че „лошите“ ученици умишлено се впускат в разрушително поведение, а от 

„неподкрепящата“ среда, която училищата и обществото създават. В нея учениците са 

безпомощни, несигурни, уплашени и гневни. Отрицателното и неконструктивно 

поведение може би е единственото средство за протест и привличане на внимание 

върху потребностите им, което някои деца познават.  

За да разреши тази ситуация, Данкмейер се обяви в подкрепа на обучение с положителен 

просоциален фокус, за въвеждане на ненасилствена комуникация в училищата, както и 

за реално участие на учениците в учебния план и училищните политики. Данкмейер 

призова за повсеместно признаване на факта, че училищата са неразделна част от 

обществото и следователно играят ролята на ключов политически актьор. 

Преподаването на просоциалност не е въпрос на „неутрален“ избор на начин на 

преподаване, а предполага политическа воля за насърчаване на взаимна солидарност, 

приобщаване и демокрация. 

 

Ирене Иполито от Center Sviluppo Creativo Danilo Dolci дори задълбочи предложените 

от Данкмейер мерки като обясни, че майевтичният подход, който използва ALICE, има 

логично място в просоциалната програма. Според Данило Долчи, вдъхновител на 

едноименната организация, училищата трябва не просто да разпространяват „дадени 

наготово истини“, а да ангажират децата с критическо мислене и двустранен диалог. 

Долчи е вярвал, че животът на 

хората би могъл да се подобри 

единствено с тяхното директно 

участие и ангажираност. Този 

„майевтичен“ или „Сократов“ 

диалог сам по себе си разширява 

кръгозора и възпитава 

отговорност и просоциалност. 

Ключов аспект на подхода е, че 

учителят не бива да се възприема 

като всезнаещ експерт, който 

предава знания на незнаещите си 

ученици, а като събеседник в 

критичен диалог. Той окуражава учениците да открият интересите си, предразполага ги 

свободно да изразяват мислите си, проверява предоставената от тях информация и 

критикува евентуално проявени предразсъдъци.  

 

Гергана Цветкова от Центъра за изследване на демокрацията в България предложи 

няколко идеи за създаване на просоциален интернет етикет. Тя отбеляза, че по данни на 

UNICEF близо един от всеки трима ученици е жертва на кибертормоз, а Евробарометър 

отчита, че 75% от потребителите на Интернет са получавали отрицателни коментари 

онлайн. Педагогическият наръчник, изготвен по проекта ALICE, съдържа инструкции за 

няколко занятия, посветени на просоциалното поведение онлайн. Те учат учениците как 
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да: разпознават език на омразата и фалшиви новини, да реагират на негативно 

съдържание онлайн, да се справят 

с гнева си при сблъсък с негативни 

послания, да пазят личните си 

данни и да управляват 

дигиталните следи, които оставят 

след себе си. Гергана формулира 

десет правила на NETикета:1 

 

Правило 1: Помни, че зад екрана 

стои човек! 

Правило 2: Придържай се към същите стандарти за поведение онлайн, които следваш и 

в комуникацията в реалния свят! 

Правило 3: Знай своето място в киберпространството: опознай средата! 

Правило 4: Уважавай времето и ресурсите на другите: ти не си център на 

киберпространството, бъди съобразителен! 

Правило 5: Създай си положителен онлайн образ: бъди любезен и говори ясно за неща, 

от които разбираш! 

Правило 6: Споделяй проверена информация и експертно знание: така светът става по-

добро място! 

Правило 7: Допринасяй за контролирането на разгорещените спорове: 

противопоставянето на мнения е разрешено, но само в допустимите граници! 

Правило 8: Уважавай личното пространство и правото на поверителност на другите! 

Правило 9: Не злоупотребявай с влиянието и властта си: особено когато се отнася до 

поверителността на другите! 

 

  
Мириам Хилениус от MyDocumenta, 

Испания представи накратко Е-

портфолиото – интерактивният 

онлайн инструмент, който беше 

използван в хода на прилагането на 

просоциалния учебен план в рамките 

на проекта ALICE.  Е-портфолиото е 

защитена онлайн платформа, където 

учениците и учителите могат да 

създават и споделят просоциални 

дейности, съдържания и мнения 

както помежду си, така и с участници 

от други страни. Е-портфолиото беше 

използвано от всички учители и 

ученици, които се включиха в проекта ALICE. Платформата се използваше при 

 
1 Правилата са заимствани от Вирджиния Шей (Shea, Virginia, and Cirginia Shea. Netiquette. Albion Books, 
1994). 
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провеждането на просоциалните занятия, за създаване и споделяне на релевантно 

съдържание, за комуникация с останалите учители и ученици, за участие в конкурса на 

ALICE, както и за оценка на просоциалните компетентности, придобити чрез учебните 

занятия. Е-портфолиото е иновативен инструмент за продължаващо образование. То 

спомага за въвеждането в учебния план на базиран на компетентности образователен 

подход, както и предоставя на учениците начин да демонстрират и докажат прогреса и 

постиженията си.  

В края на проекта, учениците изготвиха рисунки и дигитални изображения, за да изразят 

новопридобитото им разбиране за просоциалността. Във всяка от държавите беше 

проведен конкурс, в края на който бяха избрани най-добрите 

изображения. Наградата за победителите беше посещение в 

Ираклион, а за победителите от Гърция (които по принцип 

живеят на о-в Крит) – посещение на Съвета на Европа в 

Страсбург.  

Г-жа Арети Вораки от Регионалното управление на 

образованието, крит приветства тринайсетте победители. 

Учениците получиха сертификати, накратко представиха 

идеята си за просоциалност и обясниха съдържанието и 

надслова на картичките си. 

Италианските ученици отбелязаха, че трябва да изразяваме емоциите си, за да живеем 

по-добре заедно. Именно това беше посланието на картичката на един от победителите 

в конкурса.  

 

Особено впечатление направи картичката озаглавена “Sense por” или в превод от 

каталунски - „Без страх“. Тя беше изготвена от момиче, което 

благодарение на уроците по проекта ALICE научи доста 

въпроса за сексуалната идентичност и безопасността в 

училище. За училището беше чест да й помогне да представи 

произведението си по темата.   

Друг преломен момент от конференцията беше този, в който 

един от присъстващите ученици разкри собствената си 

сексуалност.  

Тези два случая бяха доказателство за силното влияние на 

подхода ALICE върху увереността на някои ученици.  

Четиримата гръцки ученици, завърнали от посещението си в 

Страсбург, споделиха какво са научили за Съвета на Европа, Европейския парламент и 

Европейската комисия  против расизма и нетолерантността.  

 

Следобед (в първия ден на заключителната конференция) бяха проведени три 

работилници за ученици и учители. Участниците получиха възможност да дискутират 

просоциалността през личния си опит. Всяка работилница включваше интерактивни 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance
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дейности, стимулиращи участниците да се опознаят по-добре и да обсъдят подробно 

какво значи „просоциалност“ в контекста на личния и културния опит на всеки един от 

тях. Работилниците представиха и методи и идеи за практическо прилагане на 

образователните и електронните ресурси на проекта ALICE. 

Участниците заявиха готовността си да продължават да повишават обществената 

информираност по темите за социалната изолация и просоциалност. Те се съгласиха, че 

тези въпроси са от голяма обществена значимост и учениците трябва да бъдат 

образовани и възпитавани в духа на емпатията, отвореността към света и 

разбирателството. Участниците проявиха интерес към представените материали и бяха 

приятно изненадани от първия по рода си образователен инструмент в това поле. 

Повечето учители заявиха, че ще приложат представените дейности в класните си стаи. 

Те счетоха материала за достъпен и приложим към много и различни уроци.  

 

Конференцията беше закрита със сесия за учителите. По време на сесията бе обсъдена 

възможността за създаване на Европейска мрежа от училища, ангажирани с 

продължаването на просоциалните дейности. Беше проведена информационна сесия за 

опциите за кандидатстване за финансиране по програмата Еразъм+ в подкрепа на 

начинанието, последвана от дискусия между представителите на различните училища. 

Повечето училища проявиха интерес към включване в международната мрежа. 

Други училища, които проявяват желание за включване в международната ALICE мрежа 

от училища, преподаващи просоциални ценности, могат да заявят интереса си тук: 

info@alice-erasmus.eu  

mailto:info@alice-erasmus.eu

