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Meer dan 100 mensen namen deel aan de slotconferentie in Heraklion, Kreta op 9 januari, 
aan de Griekse Mediterrane Universiteit. Afgezien van de leden van de partnerorganisaties en 
leerlingen en leraren die aan het project hebben deelgenomen, werd de conferentie 
bijgewoond door tal van leraren, opvoeders, schooldirecteuren, regeringsvertegenwoordigers 
uit Kreta, vertegenwoordigers van openbare instellingen, lokale autoriteiten en zelfs van 
internationale organisaties en van de Europese Commissie. 
 
De conferentie presenteerde de 
producten en resultaten van het 
ALICE-project in een reeks korte 
toespraken en in workshops. Omdat 
"ALICE" een groot project was met 
veel activiteiten, waren de 
deelnemers blij om een overzicht te 
krijgen van alles wat er 's ochtends 
gebeurde. De inleidingen waren een 
mix van wetenschappelijke analyse, 
opvattingen over de impact van het 
project, kritische beoordeling en 
persoonlijke opvattingen van 
deelnemers. 
 
's Middags werden interactieve workshops gegeven met docenten en met leerlingen om 
prosocialiteit niet alleen te begrijpen, maar ook de ervaren. Prosocialiteit is een onderwerp 
dat moet worden geleerd door het te doen. De dag werd afgesloten met een sessie voor 
scholen, waar een start werd gemaakt met het opzetten van een Europees netwerk van 
scholen die willen blijven werken aan prosocialiteit en die discussiëren over het gebruik van 
beschikbare EU-middelen om dergelijke samenwerking mogelijk te maken. 
 
De feedback van de deelnemers was zeer positief en sommigen noemden het evenement zelfs 
een transformatieve ervaring. 
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Het belangrijkste product van het project is de 150 pagina's tellende pedagogische 
handleiding, waarin wordt geschetst wat “prosocialiteit” is en hoe scholen dit kunnen 
invoeren. De handleiding verduidelijkt dat prosociaal gedrag zich niet kan beperken  tot de 
school zelf. Een Afrikaans gezegde luidt: "Er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden", 
en dit geldt ook voor Europa. De handleiding 
geeft daarom niet alleen suggesties voor het 
ontwikkelen van een leerplan en een aantal 
concrete activiteiten, maar geeft ook een 
handreiking over hoe de school kan 
functioneren als een (mede)bouwer van een 
"pedagogische gemeenschap" van ouders en 
andere belangrijke personen en organisaties 
in de regio of stad. 
 
De "ALICE" -methode werd in een eerder 
project op basisscholen getest (het 
PROSAFE-project). Dit was een groot succes, 
maar het bespreken van prosocialiteit met 
adolescenten is heel anders dan om dit te 
doen met jonge kinderen.  
De handleiding geeft aan hoe om te gaan 
met deze verschillen. Adolescenten worden 
onder meer geconfronteerd met de ernstiger 
gevolgen van polarisatie en discriminatie, en 
de handleiding geeft ook suggesties hoe 
hiermee om te gaan. 
 
De eerste Griekse editie van het Handboek werd tijdens de conferentie uitgedeeld aan elke 
lokale deelnemer. Voor de deelnemers uit andere landen zijn er elektronische versies van de 
pedagogische handleiding beschikbaar in alle talen van de partnerorganisaties. De Engelse 
versie is elektronisch verzonden aan de deelnemers. 
 

De aanwezigen werden verwelkomd door lokale VIP's. De rector van de Griekse Mediterrane 
Universiteit (HMU), Dr. Nikolaos Katsarakis, verwelkomde de deelnemers op Kreta en op de 
universiteit. Hij zei dat hij trots was dat de universiteit dit evenement mocht organiseren en 
dat de universiteit daardoor kan 
meewerken aan het bevorderen van 
prosocialiteit in deze tijden van 
polarisatie. 
 
Het hoofd van het Erasmus + kantoor 
van HMU Dr. Gareth Owens legde uit 
hoe belangrijk het Europese Erasmus + 
programma is om dit en andere 
projecten mogelijk te maken. Hij 
verwees naar krachten die de Europese 
solidariteit bedreigden en gaf 
voorbeelden over hoe deze konden 

https://www.alice-erasmus.eu/main-outputs/
https://www.alice-erasmus.eu/main-outputs/
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worden overwonnen. Een groot pluspunt van het Erasmus + -programma is de manier waarop 
het ontmoetingen, dialoog en samenwerking mogelijk maakt, en hij merkte op dat 
prosocialiteit de sleutel is tot dergelijke lokale en Europese interculturele samenwerking. 
 
Het hoofd van het Europe Direct-kantoor van de regio Kreta, de heer Moraitakis, zei trots te 
zijn dat het Kretenzische Directoraat van Onderwijs, een van de ALICE-partners, een groot 
aantal scholen bij het project heeft betrokken en in staat is om inspanningen leveren voor het 
prosociale curriculum en om prosociale pedagogische gemeenschappen op Kreta te 
verduurzamen. Het Europe Direct-kantoor ondersteunt dit volledig.  
Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen, de gemeente Heraklion en de directeur 
van het directoraat (RDPSEC), de heer Emmanuouil Kartsonakis bevestigden deze inzet en 
trots. 
 
De conferentie omvatte ook verschillende Europese sprekers, zoals mevrouw Maria Daniella 
Marouda, voorzitter van de Europese Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid van 
de Raad van Europa (ECRI). Ze hield een interessante toespraak over de recente 
ontwikkelingen in Europa, de prioriteiten en de noodzaak van beleidshervormingen. 
 
Fabrizio Boldrini en Maria Rita Bracchini van het Studiecentrum Villa Montesca (de 
coördinator van het project), gaven een algemeen overzicht van het project. Maria 
Panagiotaki van het Kretenzische Directoraat van Onderwijs benadrukte het belang van 
prosocialiteit. 
 

Peter Dankmeijer van de Global Alliance for LGBT Education gaf een visie op hoe prosocialiteit 
verband houdt met het beleid tegen schoolpesten en diversiteit en discriminatie op school. 
Hij merkte op dat veel leraren “negatief” gedrag als één continuüm beschouwen zonder veel 
verschil te maken in 
verschillende soorten 
gedrag, zoals plagen, 
pesten of discriminatie. 
Hun primaire doel is om 
negatief gedrag te 
onderdrukken, maar 
het zou beter zijn als ze 
zich op positief gedrag 
concentreren - zoals de 
prosociale benadering 
doet.  
 
Leraren moeten er 
rekening mee houden 
dat het probleem niet 
ligt bij “slechte” 
leerlingen die 
opzettelijk destructief gedrag vertonen. Het zit hem meer in de omgeving. Docenten, 
schoolleiders en de samenleving creëren samen een niet-ondersteunende context die 
leerlingen machteloos, onzeker, bang en boos maakt. Negatief gedrag is misschien het enige 
repertoire dat jongeren kennen om hiertegen te protesteren. Door negatief gedrag  vragen ze 
op een niet-constructieve manier om aandacht voor hun behoeften. 
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Om deze situatie op te lossen, pleitte Dankmeijer voor een positief prosociaal focus, en pleite 
voor het introduceren van geweldloze communicatie op scholen. Ook pleitte hij voor echte 
deelname van leerlingen aan de ontwikkeling van het leerplan en het beleid en de erkenning 
van scholen. Ook wees hij erop dat scholen meer moeten beseffen dat ze niet “neutrale 
overdragers van kennis zijn”, maar een integraal onderdeel van de samenleving en daarom 
een van de politieke actoren. Zeker het lesgeven over prosocialiteit kan geen “neutrale” 
onderwijskeuze zijn. Goede lessen over prosocialiteit impliceren een politieke beslissing om 
wederzijdse solidariteit, inclusie en democratie te bevorderen. Dat betekent ook een 
duidelijke stellingname tegen initiatieven of partijen die valse informatie verspreiden, 
populisme gebruiken om mensen te beïnvloeden en die democratische processen (willen) 
verstoren.  
 

Irene Ippolito van Center Sviluppo Creativo Danilo Dolci haakte in op de adviezen van 
Dankmeijer door uit te leggen hoe 
de maieutische (Socratische) 
benadering een logisch onderdeel 
is van prosociaal lesgeven. De 
inspiratie van het centrum, Danilo 
Dolci, stelde voor dat scholen geen 
“kant-en-klare waarheden” 
zouden moeten verspreiden, maar 
een kritische dialoog met 
leerlingen moeten aangaan. Dolci 
geloofde dat een echte 
verbetering van de situatie van de 
mensen voortvloeit uit de directe 
participatie van de betrokken 
mensen.  
 
Deze “maieutische” of “socratische” dialoog zorgt allen al door deze benadering voor meer 
openheid, verantwoordelijkheid en prosocialiteit. Een belangrijk aspect van deze benadering 
is dat de leraar geen alwetende expert is die kennis overdraagt aan onwetende leerlingen, 
maar een kritische dialoogpartner die leerlingen aanmoedigt om hun vitale interesses te 
verkennen, hun reflecties vrijelijk te uiten en die hun informatie en potentiële vooroordelen 
bevraagt. 
 

 
Gergana Tzvetkova van het 
Bulgaarse Centrum voor 
Democratie introduceerde 
een manier om tot een 
prosociale internetetiquette 
te komen. Ze merkte op dat 
volgens UNICEF ongeveer een 
op de drie leerlingen 
cyberpesten meemaakt, 
terwijl volgens de 
Eurobarometer 75% van de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication
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bevolking online algemene negatieve opmerkingen krijgt.  
De ALICE-pedagogische handleiding heeft verschillende activiteiten gewijd aan prosociaal 
gedrag online. Ze leren leerlingen haatuitingen en nepnieuws te herkennen en erop te 
reageren, hoe ze hun eigen woede kunnen beheersen wanneer ze worden geconfronteerd 
met negatieve berichten, en ze geven aandacht aan het omgaan met privacy en het beheren 
van uw digitale voetafdruk. Gergana presenteerde tien "netiquette" -regels, die zij ontleende 
aan Shea, Virginia (1994). Netiquette. (online beschikbaar op 
http://www.albion.com/netiquette/book/index.html). 
 
Regel 1: Denk aan de mens achter het scherm 
Regel 2: Houd je aan dezelfde online gedragsnormen die je normaliter volgt 
Regel 3: Weet waar je bent in cyberspace: leer de omgeving kennen 
Regel 4: Respecteer andermans tijd en bandbreedte: jij bent niet het middelpunt van 
cyberspace, wees attent 
Regel 5: Zorg dat je goed overkomt online: wees beleefd, weet waar je het over hebt en 
reageer verstandig 
Regel 6: Deel kennis van experts: het maakt de wereld een betere plek 
Regel 7: Help beledigende forumdiscussies onder controle te houden: kritiek hebben is 
toegestaan maar er zijn grenzen 
Regel 8: Respecteer de privacy van anderen 
Regel 9: Maak geen misbruik van je macht: vooral met betrekking tot de privacy van anderen 
Regel 10: Vergeef de fouten van anderen: beoordeel mensen niet online of maak er geen 
grapjes over.  
 

Mirjam Hillenius van MyDocumenta in Spanje gaf een korte introductie op de Prosociality 
Eportfolio, de online interactieve tool die werd gebruikt in het project ter ondersteuning van 
het ALICE-curriculum. 
De Eportfolio is een online systeem met een beschermde omgeving, waarin leerlingen en 
docenten hun activiteiten, inhoud en meningen over prosocialiteit met elkaar, maar ook 
tussen deelnemers uit verschillende landen, kunnen creëren en delen. Het eportfolio werd 
door alle leraren en 
leerlingen die bij het ALICE-
project betrokken waren, 
gebruikt om de activiteiten 
uit te voeren, inhoud te 
maken en te delen, te 
communiceren met leraren 
en collega's, de ALICE-
wedstrijd te ondersteunen 
en om de competenties rond 
prosocialiteit te beoordelen 
die de leerlingen via de 
uitgevoerde activiteiten. De 
eportfolio is een innovatieve 
tool voor levenslang leren die 
de introductie van een 
competentiegerichte aanpak 
binnen het curriculum 
bevordert en leerlingen een 

http://www.albion.com/netiquette/book/index.html
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krachtig hulpmiddel biedt om hun vooruitgang en prestaties te bewijzen en te tonen. 
 

Aan het einde van het project maakten leerlingen 
een reeks tekeningen en digitale afbeeldingen 
om te symboliseren wat ze hadden geleerd over 
prosocialiteit. In elk land werd een wedstrijd 
georganiseerd om de beste afbeelding te kiezen. 
De prijs was een reis naar de slotconferentie in 
Heraklion, en voor de Griekse winnaars (die al op 
Kreta waren), een reis naar Straatsburg om de 
Raad van Europa te ontmoeten. 
 
Mevrouw Areti Vouraki van de Kretenzische 
afdeling Onderwijs verwelkomde de 13 winnende 
leerlingen. Alle leerlingen ontvingen een 
certificaat en elk van hen had een korte 
toespraak over hun idee van prosocialiteit en de 
redenen voor hun ontwerp / motto. 
Italiaanse leerlingen merkten op dat het uiten 
van je emoties belangrijk is om beter samen te 
leven. Een van hun ansichtkaarten met dit bericht werd winnaar. 
 

Een van de hoogtepunten was een kaart genaamd 

"Sense por", wat Catalaans is voor "zonder angst". Het 

werd gemaakt door een meisje dat de ALICE-lessen 

gebruikte om seksuele identiteit en de veiligheid op 

school te onderzoeken. De scholen waren trots dat zijn  

een kaart maakte die naar seksuele diversiteit 

verwijst.  

 

Een ander hoogtepunt was een student die uitkwam 

voor haar seksuele voorkeur tijdens de conferentie 

zelf. Beiden waren het bewijs dat de ALICE-methode 

een diep transformerende impact had op sommige 

leerlingen. 

 

De vier Griekse leerlingen die naar Straatsburg 

reisden, beschreven wat ze leerden van hun 

vergaderingen met de Raad van Europa, het EU-parlement en met ECRI  

(de European Commission against Racism and Intolerance).  

  

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance


7 
 

's Middags waren er twee workshops, een voor leerlingen en een voor docenten. Deze gaven 

de deelnemers de gelegenheid om prosocialiteit op een persoonlijk niveau te bespreken. Elke 

workshop had interactieve activiteiten waarmee de deelnemers elkaar beter leerden kennen 

en bespraken wat “prosocialiteit” voor hen betekent in hun persoonlijke en culturele context. 

Het doel was om ook om tijdens deze sessies praktische methoden en ideeën te presenteren 

voor het educatieve en elektronische materiaal van Alice. 

 

 

De deelnemers lieten merken dat ze het belangrijk vonden om sociale inclusie en prosocialiteit 

te bevorderen. Ze waren het er allemaal over eens dat het steeds lastiger wordt om de 

leerlingen “op te leiden” of te begeleiden in de richting van empathie, acceptatie en begrip. 

Ze toonden hun interesse in het materiaal en waren zeer tevreden, omdat hier in de meeste 

deelnemende landen nog nauwelijks vergelijkbaar educatief materiaal bestaat. De meesten 

zeiden dat ze de activiteiten in hun klaslokaal zullen gebruiken. Ze oordeelden dat het 

materiaal gemakkelijk te begrijpen is en in veel verschillende typen lessen kan worden 

gebruikt.  

 

De conferentie werd afgesloten met een sessie voor leraren, waarin werd onderzocht of de 
aanwezige scholen een Europees netwerk zouden willen opzetten. De scholen in dit netwerk 
zouden bereid moeten zijn om te blijven werken aan projecten rond prosocialiteit.  
 
Er was een informatiesessie over de mogelijkheden om hiervoor Erasmus + -financiering aan 
te vragen en een discussie tussen de scholen. De meeste scholen waren bereid om bij het 
nieuwe netwerk te worden betrokken. 
 
Andere scholen die geïnteresseerd zijn om deel uit te maken van het ALICE-schools netwerk, 
kunnen hier informeren: info@alice-erasmus.eu  

mailto:info@alice-erasmus.eu

