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Биди херој кој гарантира
дека никој на училиштенема
да малтретира.
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ВО ОВИЕ ИЗДНИЈА

ПРЕГЛЕД

ПРОГРЕС на
проектот

Прв
ЛИЦЕ В ЛИЦЕ
состанок

Кофинансиран од
Ерасмус+ програмата
на Европската Унија

-	ДОБРИ ПРАКТИКИ и КРЕАТИВНИ
ПРОГРАМИ за превенција и интервенција
на булинг.
- ТЕСТ за спречување на булинг
- ПОБЕЗБЕДНИ ЕДУКАТИВНИ КОМПЛЕТИ за
учениците, професорите и заедницата
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Добредојдовте во второто и
третото издание на SAFER весник!

SAFER - Социјални компетенции и фундаментални права за спречување на булинг е тригодишен проект финансиран од Еразмус+ програмата (КА3- Социјална инклузија и заеднички
вредности: придонес во областа на образование и обука) на Европската Унија која има за
цел да развие и спроведе иновативен метод за

спречување на насилство во училиштата и булинг и за поттикнување на инклузивно образование.
Проектот е координиран од Фондација Халгартен Франчети студиски центар Вила Монтеска
од Италија, а партнерството се состои од Giunti
Psychometrics Srl (Италија), Кипарската опсерваторија за насилство во училиштата - Кипарски педагошки институт (Кипар), Центар за
интеркултурен дијалог (Северна Македонија),
Здружението Родители (Бугарија), Универзитет
во Алгарве (Португалија), Европската мрежа
против булинг (Белгија) и Регионалната дирекција за основно и средно образование на Крит
(Грција). Проектот ќе развие материјали за обука за наставници, родители, ученици и членови
на образовната заедница.
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ПРОГРЕС
на проектот
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Од почетниот состанокот на конзорциумот
во април 2021 година, партнерите постигнаа значителен напредок во однос на резултатите од проектот. Во овој Весник, ќе дознаете повеќе за:

Добри практики
и креативни
програми за
превенција и
интервенција
на булинг

SAFER
Прашалник

Α. ДОБРИ ПРАКТИКИ И 		

КРЕАТИВНИ ПРОГРАМИ
за превенција и 				
интервенција на булинг:
Што е ново
во SAFER истражување?

Важноста на булингот во последните две децении произведе стотици, ако не и илјадници
трудови на оваа тема. Па зошто друго истражување? Бидејќи работата направена во проектот SAFER започнува од друга гледна точка:
од гледна точка на самите училишта со нивните
главни актери (учениците, наставниците, родителите и заедницата). Можеме да кажеме дека
во анализата на најдобрите практики е користен Сеопфатен пристап на ниво на училиште
и заедница (Whole School and Community
Approach) (WSCA), кој е главната иновација на
проектот SAFER.
Понатаму, голем дел од претходните истражувања беа поттикнати од дефиницијата дадена од Олвеус. Иако таа дефиниција се покажа

SAFER едукативни
комплети
за учениците,
професорите и за
заедницата

како неверојатно корисна како катализатор за
истражување, во оваа студија предложивме
ревидирана, и, да речеме, попродорна дефиниција за булинг која ги зема предвид неодамнешните теоретски достигнувања и емпириски
докази, поттикнувајќи го подобрувањето на
стекнување социјални и граѓански компетенции; промоција на заеднички позитивни и демократски вредности и меѓукултурен дијалог;
сопственоста на основните права. Идејата беше
да се изберат практики кои го спречуваат и се
справуваат со булингот на холистички начин,
поддржувајќи ги младите дома, на училиште,
на часовите и во нивната заедница.
Анализиравме 24 успешни практики во 7-те
земји вклучени во проектот SAFER (превенција,
интервенција и мешани програми) кои земаат
предвид неколку пристапи, мешајќи и некои од
нив. Практиките вклучуваат: училишна програма против булинг, врснички пристап, Социјално
и Емоционално учење, кампањи за подигање
на свеста против булингот, создавање позитивна училишна клима, промоција на достоинство
и почит кон сите, вклученост во заедницата,
просоцијални однесувања и социјално-морал-
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но спознание, а исто така и развој на свеста за
чувствата, вредностите и меѓусебното почитување кои се негуваат преку учеството на учениците во кооперативна групна работа.
Бидејќи литературата за булинг покажува дека
училиштата се борат да разберат како најдобро
да го решат ова прашање, овие практики можат
да им дадат валидна помош на сите училишта
кога бараат да идентификуваат програма за
превенција од булинг што треба да ја спроведат. Општо земено, наставниците треба да се
соочат со збунувачка низа интервенции, од кои
многу не се евалуирани или произвеле само
маргинални придобивки во намалувањето на
булинг однесувања. Со поддршка на истражувањето SAFER, тие можат подобро да најдат
посоодветен начин за справување со нивната
ситуација на булинг и која практика/програма
може да биде најефикасна, за кого и под кои
околности.
Конечно, овој Извештај се вклопува со она што
сега го покажуваат доказите:
- 	дека повеќеслојните пристапи за намалување на булинг во училиштата имаат
поголема веројатност да успеат отколку
програмите со една компонента

- 	дека булингот е повеќе од интеракција
помеѓу поединци, тоа е социо-еколошки
феномен кој се јавува поради она што се
случува во врсничките групи, семејствата, училиштата, заедниците и пошироката социјална средина.
Сите овие актери можат да најдат, во Извештајот SAFER најдобри практики, некои корисни,
репродуктивни, конкретни примери како и совети за размислување и дискусија.

Maria Rita Bracchini
Фондација Вила Монтеска
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B. SAFER прашалник
Со цел да се соберат информации за булингот
директно од учениците, беше одлучено да се
дизајнира, усвои и администрира Прашалник
во бугарските, кипарските, грчките, италијанските, македонските и португалските училишта
кои учествуваат во експериментот SAFER.
Првиот дел од прашалникот ги содржи прашањата ТПБ (Тест за превенција на булинг). ТПБ
е алатка дизајнирана да ја процени емоционалната клима во училниците и да помогне да се
спречи булинг и сајбер-булинг. Овој тест е развиен од Nicola Botta, Anna Accetta и Isa Zappullo
за Giunti Psychometrics. Станува збор за „полупроективен“ прашалник (т.е. тест во кој се прикажува евокативна слика и се прикажуваат однапред дефинирани копчиња за читање) кој ги
мери различните аспекти на психосоцијалното
приспособување и неприлагодување кај децата, адолесцентите и младите возрасни лица на
возраст меѓу 9 и 18 години. Тестот се состои од
„графички слики“ кои прикажуваат неутрални
слики кои претставуваат епизоди од секојдневниот живот во различни социо-релациски
контексти: сликите се намерно направени за
да се толкуваат на различни начини. За секоја
прикажана „слика“, девојката/момчето треба да
избере од пет алтернативи, изјава за која таа/

тој мисли дека најдобро го опишува она што го
претставува стимулот на сликата. Одговорите
откриваат повеќе или помалку проблематична
перцепција на контекстот во кој живее девојчето/момчето и можен ризик од неприлагодливо
однесување на групно ниво (агресија, нетолеранција, лутина итн.). Прашалникот е анонимен,
а извештајот се состои од збирен документ што
укажува на поголем или помал ризик од развој
- на ниво на клас или училишна група - динамика на булинг или сајбер-булинг. Тестот се базира
на примерок од 922 испитаници (522 момчиња
и 400 девојчиња) на возраст меѓу 9 и 18 години.
Вториот дел од прашалникот се состои од „биографски прашалник“. Овој прашалник е исто така
анонимен. Станува збор за прашалник развиен
специјално за проектот SAFER од проф. Stefano
Taddei и д-р Bastianina Còntena од Универзитетот во Фиренца заедно со Giunti Psychometrics
и партнерите од проектот SAFER. Се состои од
низа прашања кои ги стимулираат девојчињата
и момчињата да размислуваат за секојдневниот
живот (на училиште или во екстерна училишна
динамика) и да бараат одговори врз основа на
нивното секојдневно искуство.
Биографскиот прашалник се состои од два дела.
Првиот дел нè наведува да „направиме слика“
- врз основа на „субјективен“ поглед на девојчињата/момчињата - за нивната „перцепција и
вклученост или не во динамиката на булинг“ и
во училиштата и надвор од нив. Покрај откри-

S A F E R - В Е С НИ К - И З Д АНИ ЈА б р . 2&3 - Ј У НИ , 2 0 2 2

вањето на искуството од булинг, прашањата
имаат за цел да го истражат присуството или
отсуството на просоцијалното однесување
што може да помогне да се спротивстави на
булингот или, напротив, присуството на фактори на ризик што треба да се земат предвид:
прашањата истражуваат специфични димензии, како што се нивото на емпатија кон другиот, присуството или отсуството на позитивни
очекувања кон булингот, карактеристиките на
ситуационите фактори кои можат да го фаворизираат или да се спротивстават на булингот,
социјалните варијабли и групната динамика
што може да фаворизира средина погодна за
самиот булинг, како што се големината и составот на пријателските групи на кои припаѓаат, интерперсоналната динамика, без разлика
дали обрнуваат внимание или не на ризикот од
губење на угледот, влијанието на хиерархиите, присуството или отсуството на специфични
„про-булинг“ групни норми како што се засилување на насилникот, избегнување, неодбрана

на жртвата. При толкувањето на одговорите,
секое прашање и секој одговор се внесуваат во
интерпретативна мрежа што ги користи димензиите наведени погоре. Вториот дел ги анализира истите димензии, но соочување со девојчињата/момчињата со две „приказни“ во кои
се раскажуваат типични динамики на булинг.
По читањето на приказните, прашањата имаат
за цел да го изнесат толкувањето што девојчето/момчето го применува на опишаниот контекст, обидувајќи се да поттикне и мал процес
на идентификација со ликовите во приказните.
Приказните може да се гледаат и како добра
можност да се развие дебата за прашањата на
тема булинг. Различните ситуации усвоени во
приказните и прашањата што им се поставуваат на девојчињата/момчињата се исто така
ставени во мрежата за толкување усвоена во
првиот дел.

Paolo Lippi
Giunti Psychometrics
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C. SAFER едукативни 			

комплети за учениците, 		
професорите и заедницата

Проектот SAFER е насочен кон развој на нов
педагошки пристап во областа на спречување
и борба против феноменот на булинг. Овој пристап е дефиниран како „Сеопфатен пристап на
ниво на училиште и заедница“ (Whole School
and Community Approach - WSCA). СПУЗ има
намера да сподели разбирање за потребите и
способностите на заедницата на начин да не ги
остави училиштата сами во спречувањето на ситуациите на булинг. Со цел да понуди конкретно
и ефективно зајакнување и интеграција на ресурсите од целата заедница, промовирајќи во
исто време посилна социјална инфраструктура,
SAFER предлага некои практични дидактички
алатки наменети за наставниците, едукаторите
во заедницата и учениците. Структурата на Прирачниците е дефинирана по интензивна дискусија за време на SAFER научен комитет одржан
во Фиренца во мај. Членовите одлучија да предложат активни инструменти за упатување на
воспоставување односи во заедницата и помеѓу
училиштето и другите образовни институции
(формални и неформални). Целта е да се направат поефикасни активностите за превенција, заштита, ублажување, одговор и закрепнување за
да се зголеми индивидуалната и колективната
свест за ефектите и влијанието на булингот кај
учениците. Разбирање и задоволување на реалните потреби на целата заедница, градењето на
материјалите врз реалниот живот на учениците, воспитувачите и членовите на Заедницата е
главното очекувано влијание на алатките.
Проектот SAFER ќе реализира два дидактички
комплети и прирачници. Првиот ќе биде упатен
до воспитувачите (во целина). Ќе содржи метаморфна визија за булинг и сајбер-булинг, информирајќи за тоа што се менува во феноменот.
Прирачникот ќе ги истражува и вообичаените
митови за булингот и сајбер-булингот, за да понуди водич за стереотипите и лажните идеи.

Целиот дел ќе биде фокусиран на сеопфатен
пристап за спречување на насилството и булингот на врсниците преку промовирање на
социјални/граѓански компетенции, заеднички
позитивни вредности и основни права. Прирачникот ќе предложи вежби и активности за
користење во образовната средина во училиштата и во другите образовни институции
(формални и неформални).
Комплетот за учениците е замислен како пренослива алатка за автономни активности што
треба да ги реализираат децата и адолесцентите со цел да се создаде повик за акција и подобра свест за мерките што треба да се преземат
за поддршка на жртвите.
Двата образовни комплети се OОР (Отворени
образовни ресурси) и се ќе можат да се превземаат од веб-страницата SAFER, почнувајќи од
почетокот на септември 2022 година.

Fabrizio Boldrini
Фондација Вила Монтеска
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На првиот состанок во живо на тимот на проектот SAFER беше домаќин Giunti Psychometrics,
во Фиренца, Италија, на 3 и 4 мај 2022 година.
За време на состанокот на партнерите им беше
дадена прилика да се запознат за прв пат, да комуницираат лице в лице и да ја споделат својата експертиза и нивните грижи за феноменот
на булинг. Партнерите го презентираа и финализираа постигнатиот напредок до денес, за
секој работен пакет, според одговорностите на
секој партнер. Понатаму, партнерите разговараа и детално ги испланираа следните чекори
на проектот во однос на сите пакети и имплементацијата на пилот фазата.

Кипарска опсерваторија за тим
за насилство во училиштата
Слоганот што ќе се користи во текот на
проектот е

„Биди херој кој гарантира
дека никој на училиште
нема да малтретира.“

S A F E R - В Е С НИ К - И З Д АНИ ЈА б р . 2&3 - Ј У НИ , 2 0 2 2

Биди херој кој
гарантира
дека никој
на училиштенема
да малтретира.

Дознајте повеќе за проектот SAFER
www.safer-erasmus.eu
https://www.facebook.com/preventingbullyingsafer
https://www.instagram.com/safer_project/

Фото заслуга на Антон Василев, Здружение Родители, Бугарија

