Bun venit la cel
ăr
de-al patrulea num
rmativ
al Buletinului Info
ComBuS!

Suntem foarte bucuroși să vă împărtășim noutăţile din proiectul ComBuS:
”Combaterea bullying-ului: un program pentru întreaga școală!”

ComBuS este un program pentru întreaga școală dezvoltat pentru a capacita
elevi, profesori, personal şcolar, conducerea școlii și părinţi în combaterea
eficientă a bullying-ului și crearea de comunităţi școlare sănătoase și sigure.

CONŢINUTUL BULETINULUI INFORMATIV
1. Ce s-a realizat? (Progresul ComBuS)
2. Ce urmează? (Pașii următori ComBuS)

1. Ce s-a realizat? (Progresul ComBuS)

Aplicaţia Mobilă ComBuS: Un nou instrument pentru combaterea bullyingului este gata
pentru a fi utilizat!
Aplicaţia Mobilă ComBuS, un nou instrument inovator împotriva
bullyingului, este disponibilă acum și le permite profesorilor,
părinţilor și elevilor să aibă acces rapid la orientare, consiliere şi la
resursele Toolkitului. Aplicaţia Mobilă ComBuS furnizează
materiale de informare și instruire, precum și instrucţiuni pentru
sprijin de la egal la egal în rândul elevilor și părinţilor acestora.
Aplicaţia Mobilă ComBuS este compatibilă cu toate platformele
mobile.
Această aplicaţie mobilă este o componentă a Toolkitului
ComBuS, o suită de instrucţiuni, resurse și activităţi care vor
sprijini creșterea nivelului de conștientizare asupra bullying-ului
în școli și identificarea, raportarea şi abordarea problemei
bullyingului în școlile primare și gimnaziale din Europa. Toolkitul
include activităţi și resurse care vizează lideri școlari, profesori,
personal școlar, elevi și părinţi. Găzduit de site-ul ComBuS, acest
Toolkit funcţionează ca ”O singură oprire pentru cumpărături”
(”One Stop Shop”) pentru toţi aceia din comunitatea şcolară care
să fie sprijiniţi şi ghidaţi în combaterea bullying-ului în școala lor.
Pe baza rezultatelor obţinute în analiza de nevoi extinsă şi diversă
a proiectului și în procesul de cercetare a literaturii de specialitate, acest Toolkit conţine resurse de bune practici adresate
tuturor membrilor comunităţii școlare, incluzând eșantioane de
planuri de lecţie pentru activităţi în clasă și activităţi extra-curriculare, module mixte de învăţare pentru lideri școlari, profesori și
părinţi, ghid de sprijin de la egal la egal pentru elevi și instrumente și grile de evaluare pentru profesori pentru a evalua
eficacitatea Toolkitului ComBuS în combaterea bullying-ului în
școlile lor.

Workshopuri de diseminare
A fost realizat un număr total de 8 Workshopuri de Diseminare de
succes de toţi partenerii, cu participarea a peste 100 de factori
interesaţi la nivel local, din domeniul educaţiei. Scopul principal al
workshopurilor a fost de a spori gradul de conștientizare în ceea
ce privește combaterea bullyingului în rândul profesorilor, al
personalului școlar și al liderilor școlari, prezentându-le acestora
toate metodologiile, instrumentele și activităţile disponibile
(faţă-în-faţă, online și mobile). Atât lectorii cât și participanţii au
avut ocazia unor discuţii aprofundate despre bullying și problemele care decurg din acest fenomen.

2. Ce urmează? (Pașii următori ComBuS)

Conferinţa Europeană pentru Combaterea Bullying-ului
Conferinţa europeană va avea loc la Universitatea din Nicosia, Cipru, în data de 22 septembrie 2017, între orele 08:30 și 13:30. Conferinţa va aborda problema dificilă a bullying-ului
din școli și va prezenta soluţii tangibile pentru profesori, elevi, școală, personal şcolar,
lideri şcolari, formatori de opinie și public în general. Vor avea loc prezentări ale factorilor
decizionali cheie, inclusiv reprezentanţi ai ministerelor și universităţilor din Cipru. În plus,
vor fi organizate şi patru workshopuri adresate educatorilor, părinţilor și elevilor.
Sunteţi cu toţii invitaţi!
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la: info@cardet.org

Vă mulţumim pentru timpul acordat informării
asupra progresului activităţilor ComBuS și
suntem nerăbdători să împărtășim cu
dumneavoastră și restul acestei călătorii!

Echipa ComBuS

www.combatbullying.eu
info@combatbullying.eu
facebook.com/ComBuSproject
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