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Όλο το υλικό του ComBuS θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, δωρεάν.

Η οµάδα του ComBuS

1. Tι; (Ο Σκοπός του ComBuS) 2. Γιατί; (Οι Επιδιώξεις του ComBuS)

3. Ποιος; (Οι Εταίροι του  ComBuS)

4. Πώς; (Οι Στόχοι του ComBuS)

5. Τι έχει γίνει; (Η Εξέλιξη του ComBuS)

6. Τι θα ακολουθήσει; (Η Συνέχεια του ComBuS)

To έργο ComBuS είναι ένα ολιστικό 
σχολικό πρόγραµµα που έχει ως 
σκοπό να βοηθήσει µαθητές, 
εκπαιδευτικούς, σχολικό 
προσωπικό, διευθυντές σχολείων 
και γονείς να αντιµετωπίσουν 
αποτελεσµατικά το φαινόµενο του 
εκφοβισµού (bullying) ώστε το 
σχολικό περιβάλλον να παραµείνει 
ασφαλές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

1. Tι; (Ο Σκοπός του ComBuS)
2. Γιατί; (Οι Επιδιώξεις του ComBuS)
3. Ποιος; (Οι Εταίροι του  ComBuS)

4. Πώς; (Οι Στόχοι του ComBuS)
5. Τι έχει γίνει; (Η Εξέλιξη του ComBuS) 

6. Τι θα ακολουθήσει; (Η Συνέχεια του ComBuS)

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε Ελλάδα και Ευρώπη, η 
αντιµετώπιση του εκφοβισµού παραµένει δύσκολη. Σύµφωνα µε 
το Beat Bullying (διεθνής οργάνωση µε σκοπό την 
καταπολέµηση του εκφοβισµού), πρόσφατες έρευνες έδειξαν  
ότι:

• Το 70% των νέων έχει βιώσει κάποια µορφή εκφοβισµού.

• Ένα εκατοµµύριο παιδιά δέχονται εκφοβισµό κάθε εβδοµάδα,
εντός και εκτός του σχολείου.

• Ο εκφοβισµός αποτελεί την µεγαλύτερη ανησυχία των παιδιών
καθώς µεγαλώνουν. 

• Τουλάχιστον 20 παιδιά κάθε χρόνο οδηγούνται στην
αυτοκτονία επειδή εκφοβίζονται ή έχουν εκφοβιστεί. 

Οι συνέπειες  του εκφοβισμού στα παιδιά (αυξανόμενα επίπεδα 
άγχους, καταθλιπτικόμορφες τάσεις, χαμηλή αυτοαντίληψη) 
μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στη μάθηση και στην 
ανάπτυξή τους, καθώς επίσης και στην ομαλή προσαρμογή τους 
στο σχολικό περιβάλλον. Για αυτόν το λόγο υπάρχει η ανάγκη για 
τη δημιουργία ενός «ολιστικού σχολικού» προγράμματος που να 
ερευνά τους λόγους για τους οποίους εμφανίζεται ο εκφοβισμός, 
τις συνέπειες που έχει στα παιδιά τόσο εντός όσο και εκτός του 
σχολείου, καθώς και το τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο πολιτικών 
και διαδικασιών για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση 
τέτοιων φαινομένων.

Η κοινοπραξία ComBuS αποτελείται από 6 ακόμα 
οργανισμούς από 5 Ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή:

 Ο Συντονιστής του έργου ComBuS είναι το CARDET (Centre for the 
Advancement of Research and Development in Educational Technology), 
ένα από τα ηγετικά εκπαιδευτικά και τεχνολογικά κέντρα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ) στη Μεσόγειο, που εδρεύει στην Κύπρο.

ITC, ένας εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός 
με έδρα την Ισπανία
www.innovationtrainingcenter.es

UPIT, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στη Ρουμανία
www.upit.ro

ΚΜΟΠ, ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο που επικεντρώνεται 
στην έρευνα και στην καινοτομία για την οικογένεια και 
τη φροντίδα των παιδιών στην Ελλάδα 
www.kmop.gr

FORIUM, ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που 
δραστηριοποιείται στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ιταλία
www.forium.it

GIE, μια μη κυβερνητική οργάνωση που 
επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση 
που εδρεύει στη Ρουμανία
www.gie.ro

Meath Partnership, ένας οργανισμός υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ιρλανδία
www.meathpartnership.ie

Το ComBuS έχει
4 κύριους στόχους:

∆ιεξαγωγή βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης και ανάλυση των 
αναγκών των μαθητών, 
εκπαιδευτικών, σχολικού 
προσωπικού, διευθυντών και 
γονιών στην κάθε 
συμμετέχουσα χώρα σχετικά 
με τον εκφοβισμό.

∆ημιουργία ενός συμμετοχικού, 
ολιστικού σχολικού προγράμματος 
(ComBuS Εγχειρίδιο), που θα εμπλέξει 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικό 
προσωπικό, διευθυντές και γονείς 
στην καταπολέμηση του εκφοβισμού 
χρησιμοποιώντας ποικίλες 
μεθοδολογίες, εργαλεία και 
δραστηριότητες (πρόσωπο με 
πρόσωπο, διαδικτυακά και μέσω 
εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα). 

Εφαρμογή σε τουλάχιστον 
2 σχολεία στην κάθε 
συμμετέχουσα χώρα.

∆ιάχυση στην Ε.Ε.

1. Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου ComBuS στην Κύπρο

 Το CARDET φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση του  έργου 
ComBuS στην Κύπρο, όπου όλοι οι εταίροι της σύμπραξης 
είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες 
και να σχεδιάσουν τις πρώτες δράσεις του Έργου ComBuS.

Έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
και της ανάλυσης αναγκών,  οι εταίροι του ComBuS  προχωρούν στο 

δεύτερο στόχο του έργου: στην ανάπτυξη του Εγχειριδίου ComBuS, ενός 
συμμετοχικού, ολιστικού σχολικού προγράμματος, το οποίο θα ενισχύσει 
μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικό προσωπικό, σχολικούς διευθυντές και 

γονείς στην αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο ComBuS θα αποτελείται από:

Το έργο ComBuS χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράμματος ∆ικαιοσύνης. 

• Διαδικτυακή πλατφόρμα και ψηφιακά εργαλεία

• Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ComBuS

• Εκπαιδευτικά προγράμματα (διαδικτυακά και δια ζώσης) που 
απευθύνονται σε διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, 

σχολικό προσωπικό και γονείς

• Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές

• Οδηγίες για ομάδες υποστήριξης μαθητών

• Δραστηριότητες για τη σχολική τάξη 

• Λογοτεχνία κατά του σχολικού εκφοβισμού 

• Υλικό για θεματικές σχολικές ημέρες

• Ρουμπρίκες αξιολόγησης 

• Οδηγίες εφαρμογής

• Προσαρμογή του υλικού στις συνθήκες και στα πλαίσια κάθε 
συμμετέχουσας χώρας

Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε για να 
ενημερωθείτε για τις δράσεις του ComBuS και 

προσμένουμε να μοιραστούμε και άλλα νέα μαζί σας 
στο άμεσο μέλλον!

Η παρούσα δημοσίευση έχει δημιουργηθεί με τη χρηματική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του 
Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (Πρόγραμμα REC). Το περιεχόμενο αυτής της 
δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του CARDET και των εταίρων του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να εκληφθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αριθμός Έργου: JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7698

Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε το  έργο ComBuS:
«Καταπολεμώντας τον Εκφοβισμό: Ένα Ολιστικό Σχολικό Πρόγραμμα»

Σας καλωσορίζουµε
στο πρώτο

ενηµερωτικό δελτίο
του ComBuS!

Η Επιστήμη της
Καταπολέμησης του Εκφοβισμού

Ξεκινήσαμε πραγματοποιώντας μια 
ανασκόπηση όλης της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας σχετικά με τον εκφοβισμό 
και τους τρόπους αντιμετώπισής του. 
Στόχος ήταν να εντοπιστούν οι Καλύτερες 
Πρακτικές αντιμετώπισης του εκφοβισμού. 
Οι 15 από τις Καλύτερες Πρακτικές που 
αναγνωρίσαμε αποτελούν τη βάση για την 
ανάπτυξη του Εγχειριδίου CombuS. Με 
άλλα λόγια, το εγχειρίδιο ComBuS 
βασίζεται στα πιο σύγχρονα 
επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον 
εκφοβισμό.

Τι Χρειάζονται οι Σχολικές Κοινότητες 
για να Αντιμετωπίσουν Αποτελεσματικά 
τον Εκφοβισμό; 

Στη συνέχεια, εξετάσαμε τις αντιλήψεις 
μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, σχολικού 
προσωπικού, σχετικών φορέων και τοπικών 
αρχών σχετικά με το φαινόμενο του 
εκφοβισμού, το βαθμό ικανοποίησής τους 
από τις υπάρχουσες συνθήκες, καθώς και 
τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις 
προσδοκίες τους  ως προς την 
αντιμετώπιση και την πρόληψη του 
φαινομένου. Ο σκοπός μας ήταν να 
προσαρμόσουμε το πρόγραμμα ComBuS 
πρόγραμμα στις ανάγκες των σχολικών 
κοινοτήτων. Η ανάλυση είχε ως αποτέλεσμα 
μια σειρά συστάσεων, οι οποίες θα 
καθοδηγήσουν την ανάπτυξη του 
προγράμματος ComBuS. Το πιο σημαντικό 
είναι  ότι η ανάλυση αναγκών 
επιβεβαίωσε τη σημασία και την 
αναγκαιότητα της εφαρμογής ενός 
ολιστικού σχολικού προγράμματος με 
σκοπό την αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού.  

2. To ComBuS  ολοκλήρωσε τον πρώτο του στόχο πραγματοποιώντας μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και μια ανάλυση 
αναγκών μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικού προσωπικού, σχολικών διευθυντών και γονέων σχετικά με τον εκφοβισμό σε 
6 Ευρωπαϊκές χώρες.

http://combatbullying.eu/index.php/en/
http://www.cardet.org/
https://www.facebook.com/ComBuSproject

	Button3: 
	Button2: 
	Button1: 


