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за превенция на тормоза
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Проектът накратко

SAFER - Проектът «Социални компетенции и
основни права за превенция на тормоза»
(SociAl competences and FundamEntal Rights
for preventing bullying, или накратко SAFER) е
тригодишен проект, финансиран от програма
Erasmus + (KA3 - Социално включване и общи
ценности: приносът в сферата на образованието и обучението) на Европейския съюз, който
има за цел да развие и приложи иновативен
метод за превенция на насилието и тормоза в
училище, като насърчава приобщаващото образование.
Проектът SAFER започва от цялостния училищен подход и преминава към цялостен училищен и общностен подход (ЦУОП), като целевите
групи са ученици на възраст между 8 и 14 години, учители и непедагогическия екип, родители
и членове на образователната общност. Предложеният иновативен подход ще работи на четири различни нива на превенция и интервенция: на ниво ученици, на ниво клас, на ниво
училище, както и на ниво отношенията на
училището с общността, в която се намира
училището и където учениците имат социални взаимоотношения.

Статистиката от
всички страни е ЕС показва,
че 32% от учениците са били
тормозени под някаква форма
от техните връстници в
училище един или повече
пъти на ден, през
последния месец

Цялостният училищен и
общностен подход (ЦУОП)
се базира на:

развитие на социални
• засилено
и граждански умеиия
на общи
• Насърчаване
позитивни и демократични
	

ценности, включително
междукултурен диалог, и
действително притежаване на
фундаменталните права,
с цел предотвратяване и противопоставяне
на тормоза по цялостен начин, като се подкрепят младежите в семейството, в училище и в общността, в която живеят.

Проектът ще достигне до

7

държави

20

училища

200
учители

500

членове на
общността

1000
ученици
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА образователни материали
За учители и
непедагогически
персонал
a. Програма за
подкрепа на 		
учителите
б. Пакет от уроци
в. Насоки за
учителите
г. Инструменти
за подкрепа

РАЗВИТИЕ
на проекта

За ученици
a. Програма за подкрепа
на учениците
б. Наръчник с упражнения
и оказване на директна
помощ на място
в. ”Гласът на учениците” онлайн пространство
за всяко училище
на уебсайта на
проекта.

За родители и членове
на образователните 		
общности
a. Насоки
б. Информационни
		 материали за рамката
		 на цялостния
		 училищен и
		 общностен подход
в. Харта срещу тормоза
		 като основа на План
		 за действие
г. Други формиращи
		 и информационни
		материали
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Срещата, която даде начало на проекта SAFER
се проведе на 8 април в онлайн среда, заради
пандемията от COVID-19. На срещата партньорите представиха накратко своите организации,
а координаторът на проекта представи рамка-

та, целта и следващите стъпки в Работен пакет
3 - създаване и прилагане на рамката на ЦУОП
срещу тормоза. Отговорностите и задачите на
всеки партньор бяха представени и обсъдени.

Запознайте се с
нашия консорциум

SAFER
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Консорциумът на проекта се състои от 8 партньора от 7 европейски страни. Следва кратко
описание на всяка организация и какво означава за тях участието им в проекта

[1] 	 Фондация Халгартен Франкети

Център за изследвания Вила 		
Монтеска

Фондация Халгартен Франкети Център за изследвания Вила Монтеска играе важна роля в
сферата на образованието и е позната в Европа
със своята история и призвание, които отразяват характерите на хората, които са я вдъхновили - барон Леополдо Франкети и младата му
съпруга Алис Халгартен. Днес фондацията продължава мисията на своите предшественици
чрез промотирането и защитаването на ценностите на откритото, свободно и демократично
образование, както и разпространяването на
достъпна и приобщаваща култура, заедно с осъвременяването на образователните практики,
които трябва да бъдат приобщаващи, тъй като
учениците от всички социални прослойки имат
право на качествено образование.
Во оваа рамка, Фондацијата FCSVM, која е
исто така основач на Европската анти-булинг мрежа (European Antibullying Network
ЕАN), се грижи за секоја форма на дискриминација меѓу кои е булингот, кој се јавува во
многу форми и е еден од поопасните. Фондацијата се заложува како апликант и координатор на SAFER проектот бидејќи има за
цел развој и имплементација на иновативен
метод за спречување на булинг, кој е фокуси-

ран на поттикнување на инклузивно образование и за подобрување на стекнувањето на
општествените компетенции и основните
вредности, не само на ниво на ученици и училишта туку и на нивото на заедницата.

[2] Джунти Психометрикс

„Джунти Психометрикс“ е издателска компания, част от издателска група „Джунти“, със седалище във Флоренция, Италия. „Джунти груп“
е третата най-значима италианска издателска
група, чиято дейност започва през 1844 г. (Паджи, Бемпорад и накрая Джунти); През 1883 г.
тя публикува изключително популярната книга
„Пинокио“ на Колоди.
„Джунти Психометрикс“ подготвя и издава
тестове, книги и онлайн курсове, насочени
към превенция на тормоза в различните му
форми, сексология и сексуално образование
за психолози и учители, публикации и курсове за половите разлики и сексуалната идентичност. Този специфичен опит и сфера на
дейност са в основа на интереса на „Джунти“
към проекта SAFER, който ще им даде възможност да адресират в международно ниво
проблематиката, върху която работят от
години.
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[3]	Кипърска обсерватория,

[4]	Център за междукултурен диалог

Кипърската обсерватория,а насилието в училище (C.O.S.V.) - функционира под егидата на Кипърския педагогически институт, който е официалният департамент на Министерството на
образованието, културата, спорта и младежка,
който отговаря за професионалното развитие
на учителите.

Центърът за междукултурен диалог (ЦМД) е
неправителствена организация с идеална цел,
ръководена от младежи, която работи на национално ниво в Северна Македония от 2006
г. Мисията му е да осигури устойчиво развитие
на общността, чрез създаване на възможности
за качествено въвличане на гражданското общество, развитие на възможности за обучение
и активно участие на млади хора и други граждани.

а насилието в училище (C.O.S.V.) Кипърски педагогически
институт

Основната цел на C.O.S.V. е имплементирането на безопасна и приятелска училищна среда за всички членове на училищната общност.
C.O.S.V. предлага инструменти, които овластяват учителите и учениците за предотвратяване
и реакция при насилие в училище с обучителни семинари за учители на ниво училище, като
предоставя подкрепа на училищата при изработването и прилагане на собствените им политики. Освен това, чрез организиране на национални състезания между училища, C.O.S.V.
насърчава, популяризира и разпространяват добрите практики. Не напоследно място,
C.O.S.V. си сътрудничи с всички заинтересовани
страни, участващи в превенцията на насилието
в училище.
C.O.S.V. предлага двугодишни програми на
ниво училище, сред които е „Разпознаване
и управление на тормоза в училище “. Проектът SAFER е в синхрон с основната цел на
C.O.S.V. - да овласти учителите да си сътрудничат с други заинтересовани страни в национален и международен план, да развива
политики и да предоставя на училищата образователни материали, обучителни рамки
и програми, които предотвратяват информация и се справят с насилието и училищния
тормоз в Кипър.

(ЦМД)

„Като партньор по проекта SAFER, ЦМД ще
използва своя опит за продължаване на работата по превенция на насилието в училище
и училищния тормоз, чрез насърчаване на
междукултурното обучение и приобщаващото образование. Очакваме, че чрез проекта
SAFER ще успеем да повишим осведомеността за негативните последици от тормоза
и езика на омразата, и ще обучим младите
хора да мутлиплицират това знание, като
популяризират правата на човека и позитивните ценности като социалното и културното разнообразие сред учениците.
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[6]

[5]

Асоцация Родители

Университетът Алграве

Университетът в Алгарве (UAlg) е португалско
публично висше учебно заведение, основано
през 1979 г., разположено в най-южния регион
на Португалия, Алгарве.
С повече от 8 000 студенти, регистрирани в
2019/20, основните дейности на UAlg са обучения и изследвания в различни научни области:
наука и технологии, управление и икономика,
земя и морски науки, социални науки и, от скоро в сферата на здравеопазването.

Асоциация Родители (АР) е създадена преди 20
години с мисията да насърчава родителите да
бъдат най-добрите родители, които биха могли
да бъдат, да ги подкрепя във всички аспекти на
родителството, подкрепяйки децата да станат
най-добрите възрастни, които биха могли да
станат. Основните цели на организацията са
развитие и популяризиране на идеята за позитивнотородителство като основна ценност в
обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитаване на децата.
За Асоциация Родители (AР) проектът SAFER
представлява възможност за достигане до
повече деца и родители и предотвратяване
на тормоза и онлайн-тормоза по-ефективно,
проактивно и в по-широк мащаб. Това е чудесна възможност да споделим нашия 10 годишен
опит и да подобрим нашите инструменти
чрез обмяна на опит и знания с нашите партньори. Вярваме, че чрез проекта SAFER, ще разработим нови ефективни стратегии за взаимодействие и активно включване на родители
и други заинтересовани страни, отговорни за
развитието и прилагането на политики, свързани с правата на децата, тяхната безопасност и благополучие.

Ролята на университета в проекта SAFER
е да ръководи работния поток за оценка на
изпълнението на проекта и координиране
на внедряването на ЦУОП в 4 португалски
училища. Очакваме да можем да допринесем
за действителните усилия за намаляване на
тормоза, заедно с настоящите усилия в образователната ни система и да помогнем за
предотвратяване на дискриминационното
поведение. Надяваме се да променим и политиките за превенция, както и тези за интервенция, което ще допринесе за намаляване на
тормоза. Също така очакваме да подобрим
осведомеността, ресурсите и резултатите
с цел по-добро, по-равностойно и здравословно като среда училище.
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[7]	Европейска мрежа за борба
с тормоза (ЕМБТ)

Европейската мрежа за борба с тормоза (EМБТ)
е активно работеща мрежа от организации,
работещи в цяла Европа за борба с явлението
тормоз, кибертормоз и училищно насилие чрез
съсредоточаване на усилията на заинтересовани страни, работещи в сферата на превенцията
и интервенцията. Днес тя наброява 21 организации-членове от 14 европейски държави.
Проектът SAFER представлява възможност
за EМБТ да бъде част от разработването на
нова рамка за справяне с явлението - цялостния училищен и общностен подход (ЦУОП).
EМБТ очаква проектът да осигури важен иновационен принос към цялостния дискурс и ще
ръководи усилията за поддържане и широко
разпространение на ЦУОП в цяла Европа.

[8] 	 Регионален Дирекция за начално и
средно образование в Крит

Регионалната дирекция за начално и средно
образование в Крит (РДНСОК) е децентрализирана административна държавна служба към
Министерството на образованието и религиозните въпроси на Гърция. Основният обхват на
регионалната дирекция включва прилагането
и координацията на образователните политики на Министерството на образованието, управление и координация на административно-образователната дейност на училищните звена и
други образователни регионални структури,
заедно с надзора на изпълнението на различни
образователни проекти.
Ангажирането на РДНСОК в европейски проекти, занимаващи се с приобщаването, толерантността и проактивно обществено поведение, (IMMERSE HORIZON 2020 - ALICE Erasmus
KA3) доведе до натрупване на значителен
опит и експертност от РДНСОК в областта,
както и прилагането на подобни програми,
което го прави стратегически партньор по
проекта SAFER.

