
1. Τι έχει επιτευχθεί; (Πρόοδος του ComBuS)

Καλωσορίσατε
στο Τέταρτο

Ενηµερωτικό ∆ελτίο

του Ευρωπαικού Έργου
ComBuS!

All materials developed are available for free

www.combatbullying.eu

info@combatbullying.eu

facebook.com/ComBuSproject

Η Οµάδα του ComBuS

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που 
αφιερώσατε για να ενημερωθείτε για τις 

δραστηριότητες του ComBuS και ανυπομονούμε 
να μοιραστούμε το υπόλοιπο ταξίδι μαζί σας!
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Το ComBuS είναι ένα ολιστικό σχολικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε με 
σκοπό να ενδυναμώσει μαθητές, δασκάλους, σχολικό προσωπικό, 
διευθυντές και γονείς, ώστε να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τον 
εκφοβισμό και να δημιουργήσουν υγιείς και ασφαλείς σχολικές κοινότητες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

1. Τι έχει επιτευχθεί; (Πρόοδος του ComBuS)
2. Τι θα ακολουθήσει; (Συνέχεια του έργου ComBuS)

Εφαρμογή για Κινητά Τηλέφωνα: Ένα νέο 
εργαλείο κατά του εκφοβισμού είναι πλέον 
διαθέσιμο για όλους!
Η Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων ComBuS είναι ένα νέο, 
πρωτοποριακό εργαλείο, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην 
καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού. ∆ιατίθεται δωρεάν και 
δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές, σχολικό 
προσωπικό, γονείς και μαθητές να έχουν πρόσβαση σε οδηγίες, 
συμβουλές και πόρους του εγχειριδίου εν κινήσει. Η 
συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό 
υλικό, καθώς επίσης και κατευθυντήριες οδηγίες υποστήριξης 
συνομηλίκων (peer to peer support) για γονείς και μαθητές 
αντίστοιχα. Επιπλέον, η Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων 
ComBuS είναι συμβατή με όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες 
κινητής τηλεφωνίας.

Η εν λόγω εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα αποτελεί μέρος του 
Εγχειριδίου ComBuS, το οποίο αποτελείται από οδηγίες, πόρους 
και δραστηριότητες που βοηθούν στην ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Στόχος 
του Εγχειριδίου ComBuS είναι να συμβάλλει στο να αναγνωριστεί, 
να αναφερθεί και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του 
εκφοβισμού στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικούς πόρους που απευθύνονται σε 
διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, υποστηρικτικό προσωπικό, 
μαθητές και γονείς. ∆ιατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του έργου 
ComBuS και λειτουργεί ως «Σταθμός Ενιαίας Εξυπηρέτησης» για 
όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική κοινότητα που 
επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη και καθοδήγηση για την 
αντιμετώπιση του εκφοβισμού στο σχολείο τους.

Το Εγχειρίδιο αυτό, βασισμένο στα ευρήματα εκτενούς έρευνας 
ανάλυσης αναγκών και βιβλιογραφικής επισκόπησης, περιλαμβάνει 
πηγές βέλτιστης πρακτικής που είναι κατάλληλες για όλα τα μέλη 
της σχολικής κοινότητας. Ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται 
υποδείγματα σχεδίου μαθήματος για ενδοσχολικές και εξωσχολικές 
δραστηριότητες, ενότητες μεικτής μάθησης για σχολικούς 
διευθυντές, εκπαιδευτικούς και γονείς, κατευθυντήριες οδηγίες με 
σκοπό την αλληλοϋποστήριξη των μαθητών και εργαλεία και 
ρουμπρίκες αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς, ώστε να 

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

Ολιστικό Σχολικό Πρόγραμμα (ComBuS)»!

Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Καταπολεμώντας τον Εκφοβισμό: 
Προκλήσεις και Καλές πρακτικές»
Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες 08.30 – 13.30. Το θέμα του συνεδρίου θα είναι το 
φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και η παρουσίαση αποτελεσματικών λύσεων σε 
εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, υποστηρικτικό προσωπικό, εμπλεκόμενους φορείς και το 
ευρύ κοινό. Θα υπάρχουν παρουσιάσεις από εκπροσώπους Υπουργείων και 
Πανεπιστημίων της Κύπρου. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν 4 εργαστήρια, τα οποία 
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Είστε όλοι καλεσμένοι!

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση: info@combatbullying.eu

2. Τι θα ακολουθήσει; (Συνέχεια του έργου ComBuS)

Εργαστήρια Ενημέρωσης και ∆ιάχυσης του 
Έργου
Συνολικά, οκτώ επιτυχημένα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν 
από τους εταίρους του έργου, με συμμετοχή πέραν των 100 
εκπαιδευτικών, διευθυντών, σχολικού προσωπικού, γονέων και 
άλλων ενδιαφερόμενων. Ο κύριος στόχος των εργαστηρίων ήταν η 
ευαισθητοποίηση κατά του εκφοβισμού των δασκάλων, 
υποστηρικτικού προσωπικού και διευθυντών σχολείων, καθώς και 
η παρουσίαση των διαθέσιμων μεθόδων, εργαλείων και 
δραστηριοτήτων (πρόσωπο-με-πρόσωπο, διαδικτυακά και μέσω 
κινητού τηλεφώνου). ∆όθηκε επίσης η ευκαιρία τόσο στους 
ομιλητές όσο και στους συμμετέχοντες για μια εκ βάθους 
συζήτηση σχετικά με τον εκφοβισμό και τα θέματα που 
προκύπτουν από το συγκεκριμένο φαινόμενο.

http://combatbullying.eu/index.php/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cardet.combus
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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