
1. Τι έχει γίνει (Η Εξέλιξη του ComBuS)

Το ComBuS είναι ένα ολιστικό σχολικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο για να ενδυναμώσει 
τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό του σχολείου, τους διευθυντές 
των σχολείων και τους γονείς, ώστε να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τον 
εκφοβισμό και να δημιουργήσουν υγιείς και ασφαλείς σχολικές κοινότητες.

Καλώς ήρθατε
στο δεύτερο

ενηµερωτικό δελτίο

του έργου ComBuS!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

1. Τι έχει γίνει; (Η Εξέλιξη του ComBuS)
2. Ποια τα επόμενα βήματα; (Η Συνέχεια του ComBuS)

Συνάντηση του εταίρων του Έργου στην Πάλμα
Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων 
πραγματοποιήθηκε στην Πάλμα της Ισπανίας 
στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2016.  Στην συνάντηση 
συζητήθηκε η πρόοδος του εγχειριδίου 
ComBuS, καθώς η χρήση και εφαρμογή του 
εγχειριδίου στο μέλλον. Επίσης, συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν την επικοινωνία μεταξύ 
των εταίρων και το σχέδιο δράσης του έργου.

Το Εγχειρίδιο ComBuS είναι έτοιμο!
Με βάση τα αποτελέσματα από τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και από την 
ανάλυση των αναγκών των μαθητών, των 
εκπαιδευτικών, του σχολικού προσωπικού, των 
διευθυντών των σχολείων και των γονέων σε έξι 
χώρες της Ε.Ε. σε σχέση με τον εκφοβισμό, 
αναπτύχθηκε το εγχειρίδιο ComBuS. Στόχος έχει 
την ενδυνάμωση μαθητών, εκπαιδευτικών, 
σχολικού προσωπικού, διευθυντών και γονέων 
για την καταπολέμηση του εκφοβισμού.

Το Εγχειρίδιο Combus αποτελεί μια πηγή από 
κατευθυντήριες γραμμές, πόρους και 
δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης για το φαινόμενο 
του εκφοβισμού στα σχολεία και στον εντοπισμό 
κρουσμάτων εκφοβισμου, στην αναφορά τους 
και στην αντιμετώπιση του ζητήματος, τόσο 
στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες 
και πόροι του εγχειριδίου απευθύνονται σε 
διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, σχολικό 
προσωπικό, μαθητές και γονείς.

• Διαδικτυακή Πλατφόρμα και Ψηφιακά 
Εργαλεία ComBuS

• Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων ComBuS

• Σεμινάρια για διευθυντές, εκπαιδευτικούς, 
σχολικό προσωπικό και γονείς

• Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές

• Κατευθυντήριες οδηγίες για τη στήριξη των 
σχέσεων των μαθητών

• Δραστηριότητες για την τάξη

• Λογοτεχνία κατά του εκφοβισμού

• Υλικό για θεματικές ενότητες

• Ρουμπρίκες Αξιολόγησης ComBuS

• Οδηγίες Εφαρμογής ComBuS

• Προσαρμογή στα εθνικά πλαίσια

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Το εγχειρίδιο ComBuS είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου για να το χρησιμοποιήσετε!

www.combatbullying.eu/index.php/en/toolkit

2. Ποια τα επόμενα βήματα; (Η Συνέχεια του ComBuS)

Το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση του προγράμματος. Ειδικότερα, θα 
δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί το εγχειρίδιο σε πραγματικές συνθήκες και τάξεις 
με στόχο να παραχθεί μια εθνική έκθεση που αφορά την εφαρμογή και 
υλοποίηση του και μια εις βάθος μελέτη περίπτωσης που να αντικατοπτρίζει το 
πώς η εργαλειοθήκη χρησιμοποιήθηκε σε τουλάχιστον δύο σχολεία σε κάθε 
χώρα που συμμετέχει στο έργο.

Οι στόχοι της φάσης υλοποίησης είναι οι τρεις ακόλουθοι:

Να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το εγχειρίδιο Combus σε τουλάχιστον 
δύο σχολεία σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο (Κύπρος, Ρουμανία, 
Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ελλάδα)

Να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν τουλάχιστον 2.040 μαθητές, 480 
δάσκαλοι, 120 διευθυντές, 120 άτομα σχολικού προσωπικού και 600 γονείς 
στις έξι χώρες των εταίρων, σχετικά με την καταπολέμηση του εκφοβισμού.

Να συλλεχθούν καλά παραδείγματα εφαρμογής του εγχειριδίου τα οποία 
θα υποστηρίξουν τη μελλοντική διάδοση και την αποτελεσματική 
εφαρμογή του εγχειριδίου.

Όλο το υλικο θα είναι διαθέσιμο διασικτυακά, δωρεάν.

www.combatbullying.eu

info@combatbullying.eu

facebook.com/ComBuSproject

Η οµάδα του ComBuS

Ευχαριστούμε για το χρόνο που 
αφιερώσατε ώστε να μείνετε ενημερωμένοι 

σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου 
ComBuS. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε 

τα επόμενα νέα μας μαζί σας!

Ο στόχος αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι να σας παρουσιάσει 
την πρόοδο του έργου (τι έχει γίνει) και να σας ενημερώσει για τη 

μετέπειτα πορεία του έργου (επόμενα βήματα).

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας όλες 
τις νέες εξελίξεις του έργου: «Καταπολεμώντας τον 

εκφοβισμό: ένα ολιστικό σχολικό πρόγραμμα. 

Η παρούσα δημοσίευση έχει δημιουργηθεί με τη χρηματική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του 
Προγράμματος για τα ∆ικαιώματα, 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

http://combatbullying.eu/index.php/gr/
http://www.cardet.org/
www.innovationtrainingcenter.es
www.kmop.gr
www.gie.ro
www.upit.ro
www.forium.it
www.meathpartnership.ie
https://www.facebook.com/ComBuSproject
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