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1ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η ΠΡΟΟΔΟΣ
του 
προγράμματος

Πρώτη
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
συνάντηση

-  ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
 και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 πρόληψης και παρέμβασης
 για τον εκφοβισμό
-  ΤΕΣΤ για την πρόληψη
 του εκφοβισμού
-   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
 του SAFER για μαθητές/μαθήτριες,    
 εκπαιδευτικούς και την κοινότητα

Be the HERO for reducing
bullying to ZERO!

THESAFER PROJECT
Αριθμός προγράμματος: 621528-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Συγχρηματοδούμενο
από το πρόγραμμα Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Καλωσορίσατε στο 2ο & 3ο
τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου 
SAFER!

Το SAFER - SociAl competences and FundamEntal 
Rights for preventing bullying είναι ένα τριετές 
έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Erasmus + (KA3 - Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: 
η συμβολή στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει 
στόχο να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μία 
καινοτόμο μέθοδο πρόληψης της σχολικής βίας 

και του εκφοβισμού για την προώθηση της συμπε-
ριληπτικής εκπαίδευσης.

Το έργο συντονίζεται από το Fondazione Hallgarten 
Franchetti Centro Studi Villa Montesca στην Ιτα-
λία και η σύμπραξη αποτελείται από την Giunti 
Psychometrics Srl (Ιταλία), το Παρατηρητήριο για 
τη Βία στο Σχολείο-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Κύ-
προς), το Κέντρο Διαπολιτισμικού Διαλόγου (CID 
- Βόρεια Μακεδονία), τον Σύλλογο Roditeli (Βουλ-
γαρία), το Universidade do Algarve (Πορτογαλία), 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Εκφοβισμού (EAN- 
Βέλγιο) και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρή-
της (Ελλάδα). Το έργο θα αναπτύξει εκπαιδευτικό 
υλικό για εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές/μαθή-
τριες και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
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Καλές πρακτικές 
και δημιουργικά 

προγράμματα
πρόληψης

και παρέμβασης
για τον

εκφοβισμό
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Η ΠΡΟΟΔΟΣ
του
προγράμματος

Από την εναρκτήρια συνάντηση της σύμπρα-
ξης, τον Απρίλιο του 2021, οι εταίροι έχουν ση-
μειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά στα 
παραδοτέα του έργου. Σε αυτό το Ενημερωτικό 
Δελτίο, θα μάθετε περισσότερα για:

Το ερωτηματολόγιο
του SAFER

Την εκπαιδευτική 
εργαλειοθήκη
του SAFER για 

μαθητές/μαθήτριες, 
εκπαιδευτικούς

και την
κοινότητα

έναν αναθεωρημένο και, ίσως, πιο ευρύ ορισμό 
του εκφοβισμού που λαμβάνει υπόψη πρόσφατες 
θεωρητικές εξελίξεις και εμπειρικά στοιχεία, ενι-
σχύοντας την απόκτηση κοινωνικών και πολιτει-
ακών δεξιοτήτων· την προώθηση κοινών θετικών 
και δημοκρατικών αξιών και του διαπολιτισμικού 
διαλόγου· την απόκτηση  θεμελιωδών δικαιωμά-
των. Η ιδέα ήταν να επιλεγούν πρακτικές που απο-
τρέπουν και αντιμετωπίζουν τον εκφοβισμό με 
ολιστικό τρόπο, υποστηρίζοντας τους νέους και 
τις νέες στο σπίτι, στο σχολείο, στην τάξη και στην 
κοινότητά τους.

Έχουν αναλυθεί 24 επιτυχημένες πρακτικές στις 7 
χώρες που συμμετέχουν στο έργο SAFER (πρόλη-
ψη, παρέμβαση και μικτά προγράμματα) οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές προσεγγί-
σεις , είτε ανά κατηγορία είτε συνδυάζοντάς τις. 
Οι πρακτικές προβλέπουν: σχολικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης κατά του εκφοβισμού, προσέγγιση 
από συνομηλίκους, Κοινωνική και Συναισθηματι-
κή μάθηση, εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά 
του εκφοβισμού, δημιουργία θετικού σχολικού 
κλίματος, προώθηση της αξιοπρέπειας και του σε- 
βασμού για όλους/όλες, συμμετοχή της κοινότη-
τας, θετικές κοινωνικές συμπεριφορές και  κοινω-
νικο-ηθική γνώση, καθώς και ανάπτυξη της επί-

Α. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
 και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ    
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 πρόληψης και παρέμβασης 
 για τον εκφοβισμό: Τι νέο
 υπάρχει στην έρευνα SAFER;

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν εκπονηθεί εκα-
τοντάδες, αν όχι χιλιάδες, εργασίες για τη σημασία 
του εκφοβισμού. Γιατί λοιπόν άλλη μία έρευνα; Δι-
ότι η δουλειά που γίνεται στο έργο SAFER ξεκινά 
από διαφορετική οπτική γωνία: από τη σκοπιά των 
ίδιων των σχολείων και των βασικών πρωταγωνι-
στών τους (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, 
γονείς και την κοινότητα). Θα μπορούσε να λεχθεί 
ότι η ανάλυση των καλών πρακτικών έχει χρησι-
μοποιήσει μία Ολιστική Προσέγγιση Σχολείου και 
Κοινότητας (WSCA), η οποία είναι η κύρια καινοτο-
μία του έργου SAFER.

Επιπλέον, μεγάλο μέρος των προηγούμενων ερευ-
νών βασίστηκε στον ορισμό που έδωσε ο Olweus. 
Αν και αυτός ο ορισμός έχει αποδειχθεί εξαιρετι-
κά χρήσιμος και καταλυτικής σημασίας για την 
έρευνα, στην παρούσα μελέτη έχουμε προτείνει 
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-  ότι ο εκφοβισμός είναι κάτι περισσότερο 
από μία αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων, 
είναι ένα κοινωνικο-οικολογικό φαινόμενο 
που εμφανίζεται εξαιτίας των όσων συμ-
βαίνουν σε ομάδες συνομηλίκων, οικογέ-
νειες, σχολεία, κοινότητες και στο ευρύτε-
ρο κοινωνικό περιβάλλον.

Όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι μπορούν να βρουν, 
στην Έκθεση Βέλτιστων Πρακτικών  SAFER, μερι- 
κά χρήσιμα, συγκεκριμένα παραδείγματα που 
μπορούν να αναπαραχθούν σε άλλα περιβάλλο-
ντα, και, σίγουρα, συμβουλές για προβληματισμό 
και συζήτηση.  

Maria Rita Bracchini
Fondazione Villa Montesca

γνωσης των συναισθημάτων, των αξιών και του 
αμοιβαίου σεβασμού που καλλιεργούνται μέσω 
της συμμετοχής των μαθητών και των μαθητριών 
σε συνεργατικές ομαδικές εργασίες.

Επειδή η βιβλιογραφία για τον εκφοβισμό απο-
δεικνύει ότι τα σχολεία συναντούν δυσκολίες στο 
να βρουν τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του 
ζητήματος, οι καλές πρακτικές μπορούν να προ-
σφέρουν σε όλους/όλες μία έγκυρη βοήθεια καθώς 
αναζητούν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα πρό-
ληψης του εκφοβισμού. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί 
έρχονται αντιμέτωποι με παρεμβάσεις που δημι- 
ουργούν σύγχυση, πολλές από τις οποίες δεν 
έχουν αξιολογηθεί ή έχουν αποφέρει μόνο οριακά 
οφέλη στη μείωση των συμπεριφορών εκφοβι-
σμού. Με την υποστήριξη της έρευνας SAFER, θα 
μπορούν να εντοπίσουν καλύτερα τον καταλληλό-
τερο τρόπο αντιμετώπισης της  κατάστασης εκφο-
βισμού στο δικό τους σχολείο, καθώς και την καλή 
πρακτική η οποία θα μπορούσε να είναι πιο απο-
τελεσματική, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 
ομάδας στόχου και τις επικρατούσες συνθήκες.

Τέλος, αυτή η Έκθεση Βέλτιστων Πρακτικών ται- 
ριάζει με όσα δείχνουν τώρα τα στοιχεία:

-  ότι οι πολύπλευρες προσεγγίσεις για τη μεί-
ωση του εκφοβισμού στα σχολεία έχουν 
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από 
τα προγράμματα μονόπλευρης αντιμετώπι-
σης,                                                                                                                                   
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B.  Το Ερωτηματολόγιο
 του SAFER

Με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για τον εκφο-
βισμό απευθείας από τους μαθητές/τις μαθήτριες, 
αποφασίστηκε ο σχεδιασμός, η υιοθέτηση και η 
διανομή ενός Ερωτηματολογίου στα σχολεία της 
Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, 
της Βόρειας Μακεδονίας και της Πορτογαλίας που 
συμμετέχουν στο πείραμα SAFER.

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιέχει 
τις ερωτήσεις TPB (Test to Prevent Bullying). Το 
TPB είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να 
αξιολογεί το συναισθηματικό κλίμα στις τάξεις και 
να βοηθά στην πρόληψη του εκφοβισμού και του 
διαδικτυακού εκφοβισμού. Αυτό το τεστ αναπτύ-
χθηκε από τους Nicola Botta, Anna Accetta και Isa 
Zappullo για την Giunti Psychometrics. Είναι ένα 
«ημι-προβολικό» ερωτηματολόγιο (δηλαδή ένα 
τεστ στο οποίο εμφανίζεται μια εικόνα και προ-
καθορισμένες επιλογές ερμηνείας ) που μετρά 
διάφορες πτυχές ψυχοκοινωνικής προσαρμογής 
και δυσπροσαρμογής σε παιδιά, εφήβους/έφηβες 
και νεαρούς/νεαρές ενήλικες, ηλικίας μεταξύ 9 
και 18 ετών. Το τεστ αποτελείται από «σκίτσα» που 
απεικονίζουν ουδέτερες εικόνες οι οποίες αντι- 
προσωπεύουν επεισόδια της καθημερινής ζωής 
σε διαφορετικά κοινωνικο-σχεσιακά πλαίσια: οι 
εικόνες είναι σκόπιμα κατασκευασμένες για να 
ερμηνεύονται με διαφορετικούς τρόπους. Για κά- 
θε «εικόνα» που εμφανίζεται, το κορίτσι/αγόρι 
πρέπει να επιλέξει από πέντε εναλλακτικές, τη δή-
λωση που πιστεύει ότι περιγράφει καλύτερα αυτό 

που αντιπροσωπεύει το ερέθισμα της εικόνας. Οι 
απαντήσεις αποκαλύπτουν μία περισσότερο ή λι-
γότερο προβληματική αντίληψη του πλαισίου στο 
οποίο ζει το κορίτσι/αγόρι, καθώς και έναν πιθανό 
κίνδυνο δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς σε 
επίπεδο ομάδας (επιθετικότητα, μισαλλοδοξία, 
θυμός κ.λπ.). Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, 
και η αναφορά (των αποτελεσμάτων) αποτελείται 
από ένα συγκεντρωτικό έγγραφο που υποδεικνύει 
τον μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης - 
σε επίπεδο τάξης ή σχολικής ομάδας - δυναμικής 
εκφοβισμού ή διαδικτυακού εκφοβισμού. Το τεστ 
βασίζεται σε δείγμα 922 ατόμων (522 αγόρια και 
400 κορίτσια) ηλικίας μεταξύ 9 και 18 ετών.

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτε-
λείται από ένα «βιογραφικό ερωτηματολόγιο». 
Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι επίσης ανώνυμο. 
Είναι ένα ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε ειδι-
κά για το έργο SAFER από τον καθηγητή Stefano 
Taddei και την Dr Bastianina Còntena του Πα-
νεπιστημίου της Φλωρεντίας μαζί με την Giunti 
Psychometrics και τους εταίρους του προγράμμα-
τος SAFER. Αποτελείται από μία σειρά ερωτήσεων 
που παρακινούν κορίτσια και αγόρια να προβλη-
ματιστούν σχετικά με την καθημερινή ζωή (στο 
σχολείο ή στη δυναμική εκτός σχολείου) και να 
αναζητήσουν απαντήσεις με βάση την καθημερι-
νή τους εμπειρία.

Το βιογραφικό ερωτηματολόγιο αποτελείται από 
δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα μάς επιτρέπει, με 
βάση την «υποκειμενική» άποψη των κοριτσιών/
αγοριών, να «φωτογραφίσουμε»  τις «αντιλήψεις 
και τη συμμετοχή τους ή όχι στη δυναμική του εκ-
φοβισμού» τόσο στο σχολείο όσο και έξω. Εκτός 
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από την ανάδειξη της εμπειρίας του εκφοβισμού, 
οι ερωτήσεις στοχεύουν στη διερεύνηση της πα-
ρουσίας ή της απουσίας θετικών κοινωνικών συ-
μπεριφορών που μπορούν να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του εκφοβισμού ή, αντίθετα, στην 
παρουσία παραγόντων κινδύνου που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη: οι ερωτήσεις διερευνούν συ-
γκεκριμένες διαστάσεις, όπως το επίπεδο ενσυ-
ναίσθησης προς τον άλλον/την άλλη, την παρου-
σία ή την απουσία θετικών προσδοκιών για τον 
εκφοβισμό, τα χαρακτηριστικά περιστασιακών 
παραγόντων που μπορούν να ενθαρρύνουν ή να 
αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό, τις κοινωνικές με-
ταβλητές και τη δυναμική της ομάδας που μπορεί 
να καλλιεργήσει ένα πλαίσιο που ευνοεί τον ίδιο 
τον εκφοβισμό, όπως είναι το μέγεθος και η σύν-
θεση της παρέας φίλων στην οποία ανήκουν, η δι-
απροσωπική δυναμική, αν δίνουν προσοχή στον 
κίνδυνο απώλειας φήμης ή όχι, η επιρροή των 
ιεραρχιών, η παρουσία ή η απουσία συγκεκριμέ-
νων κανόνων της ομάδας «υπέρ του εκφοβισμού», 
όπως είναι η ενίσχυση του εκφοβισμού, η αποφυ-
γή του , η απουσία άμυνας από το θύμα. Στην ερ-

μηνεία των απαντήσεων, κάθε ερώτηση και κάθε 
απάντηση εισάγεται σε ένα ερμηνευτικό πλέγμα 
που χρησιμοποιεί τις διαστάσεις που αναφέρο-
νται παραπάνω. Η δεύτερη ενότητα αναλύει τις 
ίδιες διαστάσεις αλλά θέτοντας τα κορίτσια/αγό-
ρια αντιμέτωπα με «ιστορίες» οι οποίες παρου-
σιάζουν ορισμένες χαρακτηριστικές δυναμικές 
εκφοβισμού. Μετά την ανάγνωση των ιστοριών, 
ακολουθούν ερωτήσεις που στοχεύουν να ανα-
δείξουν την ερμηνεία που εφαρμόζει το κορίτσι/
αγόρι στο πλαίσιο που περιγράφεται, προσπαθώ-
ντας, επίσης, να προκαλέσουν μία μικρή διαδικα-
σία ταύτισης με τους χαρακτήρες των ιστοριών. Οι 
ιστορίες μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως μία 
καλή ευκαιρία για να αναπτυχθεί μια συζήτηση για 
θέματα εκφοβισμού. Οι διαφορετικές καταστάσεις 
που υιοθετούνται στις ιστορίες και οι ερωτήσεις 
που τίθενται στα κορίτσια/αγόρια τοποθετούνται 
επίσης στο πλέγμα ερμηνείας που υιοθετήθηκε 
στο πρώτο μέρος.

Paolo Lippi
Giunti Psychometrics
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περιέχει τις διάφορες μορφές του εκφοβισμού και 
του διαδικτυακού εκφοβισμού, ενημερώνοντας 
για το τι αλλάζει στο φαινόμενο. Το Εγχειρίδιο θα 
διερευνήσει επίσης κοινούς μύθους σχετικά με τον 
εκφοβισμό και τον διαδικτυακό εκφοβισμό, για να 
προσφέρει έναν οδηγό σχετικά με τα στερεότυπα 
και τις ψευδείς ιδέες.

Μια ολόκληρη ενότητα θα επικεντρωθεί σε μια 
ολιστική προσέγγιση για την πρόληψη της βίας και 
του εκφοβισμού των συνομηλίκων μέσω της προ-
ώθησης κοινωνικών/πολιτειακών δεξιοτήτων, κοι-
νών θετικών αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
Το Εγχειρίδιο θα προτείνει ασκήσεις και δραστη-
ριότητες για χρήση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
στα σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(άτυπα και μη).

Το διδακτικό υλικό για τους μαθητές/τις μαθήτριες 
έχει σχεδιαστεί ως ένα φορητό εργαλείο για αυτό-
νομες δραστηριότητες που πρέπει να πραγμα-
τοποιούνται από παιδιά και εφήβους/έφηβες με 
στόχο την παρότρυνση για δράση και ισχυρότερη 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την υποστήριξη των θυμάτων.

Και οι δύο Εκπαιδευτικές Εργαλειοθήκες  είναι 
OER (Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι) και θα είναι 
προσβάσιμες στον ιστότοπο του SAFER, από τις 
αρχές Σεπτεμβρίου 2022.

Fabrizio Boldrini
Fondazione
Villa Montesca

Γ. Η εκπαιδευτική    
 εργαλειοθήκη του
 SAFER για μαθητές/   
 μαθήτριες, εκπαιδευτικούς   
 και την κοινότητα

Το έργο SAFER στοχεύει στην ανάπτυξη μίας 
νέας παιδαγωγικής προσέγγισης στον τομέα της 
πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου 
του εκφοβισμού. Αυτή η προσέγγιση ορίζεται ως 
«Ολιστική Προσέγγιση Σχολείου και Κοινότητας» 
(Whole School and Community Approach-WSCA). 
Το WSCA σκοπεύει να αφουγκραστεί και να μοιρα-
στεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κοινότη-
τας, ώστε να μην αφήνει τα σχολεία μόνα τους στην 
πρόληψη των καταστάσεων εκφοβισμού. Προκει-
μένου να προσφέρει μια συγκεκριμένη και αποτε-
λεσματική ενδυνάμωση και ενσωμάτωση πόρων 
από όλη την κοινότητα, προωθώντας ταυτόχρο-
να μια ισχυρότερη κοινωνική υποδομή, το SAFER 
προτείνει κάποια εργαλεία διδακτικής πρακτικής 
που απευθύνονται σε δασκάλους/δασκάλες, εκ-
παιδευτικούς της κοινότητας και μαθητές. Η δομή 
των Εγχειριδίων παραδόθηκε μετά από μία αναλυ-
τική συζήτηση κατά τη διάρκεια συνάντησης της 
Επιστημονικής Επιτροπής SAFER, που πραγματο-
ποιήθηκε στη Φλωρεντία τον περασμένο Μάιο. Τα 
μέλη αποφάσισαν να προτείνουν εργαλεία για να 
διευκολύνουν τη δημιουργία σχέσεων εντός της 
κοινότητας και μεταξύ του σχολείου και άλλων εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων (επίσημα και μη επίσημα). 
Ο στόχος είναι να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι 
δραστηριότητες πρόληψης, προστασίας, άμβλυν-
σης, ανταπόκρισης και αποκατάστασης για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης, σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο, σχετικά με τις επιπτώσεις και 
τον αντίκτυπο του εκφοβισμού στους μαθητές. Η 
κατανόηση και η κάλυψη των πραγματικών ανα-
γκών ολόκληρης της Κοινότητας, και η δημιουργία 
ενός υλικού που θα επηρεάζει και την πραγματική 
ζωή των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών 
και των μελών της Κοινότητας είναι η κύρια ανα-
μενόμενη επίδραση των εργαλείων.

Το έργο SAFER θα υλοποιήσει δύο Διδακτικές 
Εργαλειοθήκες και Εγχειρίδια. Το πρώτο θα απευ-
θύνεται σε εκπαιδευτικούς (στο σύνολό τους). Θα 



Πρώτη
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
συνάντηση

Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση της ομάδας 
του έργου SAFER φιλοξενήθηκε από την Giunti 
Psychometrics, στη Φλωρεντία της Ιταλίας, στις 3 
και 4 Μαΐου 2022. Κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης, δόθηκε στους εταίρους η πολύτιμη ευκαιρία, 
για πρώτη φορά, να γνωριστούν, να επικοινωνή-
σουν πρόσωπο με πρόσωπο και να μοιραστούν 
την τεχνογνωσία τους και τις ανησυχίες τους για 
το φαινόμενο του εκφοβισμού. Οι εταίροι παρου-
σίασαν και οριστικοποίησαν την  πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί  σε κάθε πακέτο εργασίας μέχρι σήμε-
ρα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, 
όλοι μαζί συζήτησαν και σχεδίασαν λεπτομερώς 
τα επόμενα βήματα του έργου σχετικά με όλα τα 
πακέτα και την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης.

Ομάδα Παρατηρητηρίου για τη Βία
στο Σχολείο-Κύπρος
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Το σύνθημα που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια ζωής του έργου είναι:

“Be the HERO for reducing 
bullying to ZERO”
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Μάθετε περισσότερα για το έργο SAFER

 www.safer-erasmus.eu

 https://www.facebook.com/preventingbullyingsafer

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

Φωτογραφίες από τον Anton Vassilev, Association Roditeli, Βουλγαρία


