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1В ТЕЗИ ИЗДАНИЯ ПРЕГЛЕД

Кас СЕ РАЗВИВА 
проектът

Първа среща
НА ЖИВО
на екипа
на проекта

-  ДОБРИ ПРАКТИКИ и КРЕТАИВНИ 
ПРОГРАМИ за предотвратяване на 
тормоза и намеса в случай на тормоз

-  ТЕСТ за превенция на тормоза 
-   ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ КОМПЛЕКТИ 

на проекта SAFER за ученици, учители
 и за общността

Стани герой в битката 
срещу тормоза!

THESAFER PROJECT
Номер на проекта: 621528-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Съфинансиран 
от програма Erasmus+
на Европейския съюз
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ПРЕГЛЕД
Добре дошли на второто
и третото издание на бюлетина 
на проекта SAFER!

SAFER - СОЦИАЛНИ компетенции и основни 
права за предотвратяване на тормоза е триго-
дишен проект, финансиран от програма Ера-
зъм+ (KA3- Социално включване и общи цен-
ности: приносът в областта на образованието 
и обучението) на Европейския съюз, който има 
за цел да развива и прилага иновативен метод 
за предотвратяване на насилието в училище 
и тормоза за насърчаване на приобщаващото 
образование.

Проектът се координира от Fondazione Hallgar- 
ten Franchetti Centro Studi Villa Montesca в Ита-
лия и партньорството се състои от Giunti 
Psychometrics Srl (Италия), Кипърската обсер-
ватория за насилието в училище - Кипърски 
педагогически институт (Кипър), Центъра за 
междукултурен диалог (Северна Македония), 
Асоциация Родители (България), Университетът 
в Алгарве (Португалия), Европейската мрежа за 
борба с тормоза (Белгия) и Регионалната дирек-
ция за основно и средно образование на Крит 
(Гърция). Проектът ще разработи обучителни 
материали за учители, родители, ученици и чле-
нове на образователната общност.
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Добрите практики

и креативните
програми за

предотвратяване
на тормоза и намеса

в случай на
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РАЗВИТИЕТО
на проекта

След началната среща на консорциума през 
април 2021 г., партньорите постигнаха зна-
чителен напредък по отношение на резулта-
тите от проекта. В този Бюлетин ще научите 
повече за:

тормоз

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 
КОМПЛЕКТИ

на проекта SAFER
за ученици, 
учители и за
общността

на тормоза). Въпреки че това определение се 
оказа изключително полезно като катализатор 
за изследвания, в настоящото изследване ние 
предложихме ревизирана и, да кажем, по-ши-
роко разпространена дефиниция на тормоза, 
която взема предвид последните теоретични 
постижения и емпирични доказателства, на-
сърчавайки подобряването на придобиване 
на социални и граждански компетентности; 
насърчаване на общи положителни и демо-
кратични ценности и междукултурен диалог; 
собствеността на основните права. Идеята 
беше да се подберат практики, които предо-
твратяват и се справят с тормоза по цялостен 
начин, като подкрепят младите хора у дома, в 
училище, в клас и в тяхната общност.
 
Анализирахме 24 успешни практики в 7-те дър-
жави, участващи в проекта SAFER (превенция, 
интервенция и смесени програми), които отчи-
тат няколко подхода, като също така смесват 
някои от тях. Практиките предвиждат училищ-
на учебна програма за борба с тормоза, подход 
включващ връстниците, социално и емоцио-
нално обучение, кампании за повишаване на 
осведомеността за борба с тормоза, създаване 
на положителен училищен климат, насърчава-

Α.  ДОБРИ ПРАКТИКИ  И 
КРЕТАИВНИ ПРОГРАМИ 
за предотвратяване на

  тормоза и намеса в случай 
на тормоз: какво ново откри 
проучването на проекта 
SAFER?

Значението на тормоза през последните две 
десетилетия доведе до стотици, ако не и хиля-
ди публикации и статии по темата. Тогава защо 
да правим още едно изследване? Защото рабо-
тата по проекта SAFER започва от друга гледна 
точка: от гледна точка на самите училища с тех-
ните основни действащи лица (ученици, учи-
тели, родители и общност). Можем да кажем, 
че анализът на добрите практики използва 
подход, включващ цялото училище и общност 
(Whole School and Community Approach), което 
е основната иновация на проекта SAFER.

Освен това голяма част от предишните изслед-
вания са били стимулирани от определение-
то, предоставено от Дан Олвеус (норвежки 
психолог, пионер в областта на проучването 
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да успеят, отколкото еднокомпонентните 
програми

-   че тормозът е нещо повече от взаимо-
действие между индивиди, той е социал-
но-екологичен феномен, който възниква 
поради това, което се случва в групи от 
връстници, семейства, училища, общ-
ности и по-широката социална среда.

Всички тези участници могат да намерят в До-
клада за най-добрите практики за БЕЗОПАС-
НОСТ някои полезни, възпроизводими, кон-
кретни примери и със сигурност съвети за 
размисъл и дискусия.

Мария Рита Бракини, 
Fondazione Villa Montesca

не на достойнството и уважение към всички, 
участие на общността, просоциално поведение 
и социално-морално познание, както и разви-
тие на осъзнаването на емоциите, ценностите и 
взаимното уважение, които се насърчават чрез 
участието на учениците в съвместна групова 
работа.

Тъй като литературата за тормоза дава дока-
зателства, че училищата се борят да разберат 
как най-добре да се справят с този проблем, 
тези практики могат да предоставят помощ на 
всички училища, когато се стремят да намерят 
програма за превенция на тормоза, която да 
приложат. Като цяло, учителите трябва да се 
сблъскат с объркващ набор от интервенции, 
много от които не са били оценени или са до-
вели само до незначителни ползи за намаля-
ване на поведението на тормоз. С подкрепата 
на проучването на SAFER, те могат по-добре да 
намерят по-подходящия начин за тяхната ситу-
ация на тормоз и коя практика/програма може 
да бъде най-ефективна, за кого и при какви 
обстоятелства.

Накрая, този доклад отговаря на това, което 
сега показват доказателствата:
-    че многостранните подходи за намалява-

не на тормоза в училищата са по-склонни 
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B.  Въпросникът на проекта   
 SAFER

С цел събиране на информация за тормоза ди-
ректно от учениците, беше решено да се раз-
работи, приеме и администрира въпросник в 
българските, кипърските, гръцките, италиан-
ските, северномакедонските и португалските 
училища, участващи в експеримента SAFER.

Първата част на въпросника съдържа въпроси-
те за TПТ (Тест за предотвратяване на тормоз). 
TПТ е инструмент, предназначен да оцени емо-
ционалния климат в класните стаи и да помогне 
за предотвратяване на тормоза и кибертормо-
за. Този тест е разработен от Никола Бота, Анна 
Ачета и Иза Дзапуло за Giunti Psychometrics. 
Това е „полупроективен“ въпросник (т.е. тест, в 
който се показва емоционално изображение и 
се показват предварително определени клю-
чове за четене), който измерва различни аспе-
кти на психосоциалното приспособяване и не-
приспособяване при деца, юноши и млади хора 
на възраст между 9 и 18 години.

Втората част на въпросника се състои от „био-
графичен въпросник“. Този въпросник също е 
анонимен. Това е въпросник, разработен спе-

циално за проекта SAFER от проф. Стефано Та-
дей и д-р Бастианина Контена от Университета 
във Флоренция заедно с Giunti Psychometrics 
и партньорите по проекта SAFER. Състои се от 
поредица от въпроси, които стимулират моми-
четата и момчетата да разсъждават върху еже-
дневния живот (в училище или в извънучилищ-
на динамика) и да търсят отговори въз основа 
на ежедневния си опит.

Биографичният въпросник се състои от два 
раздела. Първият раздел ни кара да „направим 
моментна снимка“ – въз основа на „субектив-
на“ гледна точка на момичетата/момчетата 
– на тяхното „възприятие и участие или не в 
динамиката на тормоза“ както в училище, така 
и извън него. В допълнение към извеждането 
на опита от тормоза, въпросите имат за цел да 
изследват наличието или отсъствието на про-
социално поведение, което може да помогне 
за противодействие на тормоза или, напротив, 
наличието на рискови фактори, които трябва 
да се вземат предвид: въпросите изследват 
специфични измерения, като нивото на съпри-
частност към другия, наличието или отсъстви-
ето на положителни очаквания към тормоза, 
характеристиките на ситуационни фактори, 
които могат да благоприятстват или противо-
действат на тормоза, социални променливи и 
групова динамика, които могат да изграждат 
среда, благоприятстваща тормоза, като напри-
мер размера и състава на приятелските групи, 
към които принадлежат, междуличностната ди-
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намика, независимо дали обръщат внимание 
на риска от загуба на репутация, влиянието 
на йерархиите, наличието или отсъствието на 
специфични „про-тормоз ‚ групови норми като 
подсилване на насилника, избягване, незащита 
на жертвата.

При тълкуването на отговорите всеки въпрос и 
всеки отговор се въвеждат в интерпретативна 
мрежа, която използва измеренията, посоче-
ни по-горе. Вторият раздел анализира същите 
измерения, но сблъсква момичетата/момчета-
та с две „истории“, в които се разказват някои 
типични динамики на тормоз. След прочитане 
на историите, въпросите имат за цел да разкри-
ят интерпретацията, която момичето/момче-

то прилага към описания контекст, като също 
така се опитват да стимулират малък процес 
на идентификация с героите в историите. Ис-
ториите могат да се разглеждат и като добра 
възможност за развитие на дебат по въпросите 
на тормоза. Различните ситуации, възприети в 
историите и въпросите, поставени на момиче-
тата/момчетата, също са поставени в интерпре-
тационната мрежа, възприета в първата част.

Паоло Липи,
Giunti Psychometrics
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за да предложи ръководство за стереотипите и 
фалшивите идеи.

Цял раздел ще бъде фокусиран върху цялостен 
подход за предотвратяване на насилието и тор-
моза от връстници чрез насърчаване на соци-
ални/граждански компетенции, общи положи-
телни ценности и основни права. Наръчникът 
ще предлага упражнения и дейности за използ-
ване в образователната среда в училищата и в 
други образователни институции (неформални 
и неформални).

Комплектът за учениците е замислен като по-
дръчно средство за самостоятелни дейности, 
които да се реализират от деца и юноши с цел 
създаване на призив за действие и по-добра 
информираност за мерките, които трябва да се 
предприемат за подкрепа на пострадалите.

И Образователните комплекти, и ООР (Отворе-
ни образователни ресурси) ще бъдат достъпни 
на сайта на проекта SAFER от началото на сеп-
тември месец.

Фабрицио Болдрини
Fondazione Villa Montesca

C. Образователните    
 комплекти на проекта
         SAFER за ученици,    
         учители и за общността

Проектът SAFER е насочен към разработва-
не на нов педагогически подход в областта на 
превенцията и борбата тормоза. Този подход 
се определя като „Подход към цялото училище 
и общност” (ПЦУО). ПЦУО възнамерява да спо-
дели разбиране за нуждите и способностите на 
общността, за да не оставя училищата сами в 
предотвратяването на ситуациите на тормоз. За 
да предложи конкретно и ефективно овластя-
ване и интегриране на ресурси от цялата общ-
ност, като същевременно насърчава по-силна 
социална инфраструктура, SAFER предлага 
някои практически дидактически инструменти, 
насочени към учители, преподаватели в общ-
ността и ученици. Структурата на наръчниците 
е предоставена след интензивна дискусия по 
време на научния комитет на SAFER, проведен 
във Флоренция през миналия май. Членовете 
решиха да предложат активни инструменти за 
благоприятстване на установяването на взаи-
моотношения в общността и между училище-
тоq и други образователни институции (фор-
мални и неформални). Целта е да се направят 
по-ефективни дейностите за превенция, защи-
та, смекчаване, реагиране и възстановяване, 
за да се повиши индивидуалната и колективна 
осведоменост за ефектите и въздействието на 
тормоза при учениците. Разбирането и посре-
щането на действителните нужди на цялата 
общност, изграждането на материалите върху 
реалния живот на ученици, преподаватели и 
членове на Общността е основното очаквано 
въздействие на инструментите.

Проектът SAFER ще реализира два дидактични 
комплекта и наръчници. Първият ще бъде на-
сочен към преподавателите (като цяло). Той ще 
съдържа нов поход към тормоза и кибертор-
моза, информиращ за това какво се променя в 
явлението. Наръчникът ще проучи също често 
срещаните митове за тормоза и кибертормоза, 



Среща на живо

Първата среща на живо на екипа на проекта 
SAFER се проведе във Флоренция, Италия, на 3 
и 4 май 2022 г., с домакин Giunti Psychometrics. 
По време на срещата партньорите получиха 
ценната възможност за първи път да се опознаят, 
да общуват на живо и да споделят своя опит и 
притесненията си относно явлението тормоз. 
Партньорите представиха и финализираха 
постигнатия напредък до момента, по всеки 
работен пакет, според отговорностите на всеки 
партньор. Освен това партньорите обсъдиха 
и планираха в детайли следващите стъпки 
на проекта по отношение на всички пакети и 
изпълнението на пилотната фаза.

Кипърска обсерватори
за насилието в училище

БЮЛЕТИН - ИЗДАНИЯ 2 и 3  - ЮНИ, 20223

Слоганът, който ще се използва по време на 
проекта е:

“Стани ГЕРОЙ в битката
с тормоза!”
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Научете повече за проекта SAFER

 www.safer-erasmus.eu

 https://www.facebook.com/preventingbullyingsafer

 
 https://www.instagram.com/safer_project/  

Снимки: Антон Василев, Асоциация Родители, България


