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Echipa ComBuS

1. Ce? (Scopurile ComBuS) 2. De ce? (Motivaţia ComBuS)

3. Cine? (Partenerii ComBuS)

4. Cum? (Obiectivele ComBuS)

5. Ce s-a făcut? (Stadiul ComBuS) 

6. Ce va urma? (Continuarea ComBuS)

ComBuS este un program la nivelul 
întregii școli conceput pentru a le 
permite elevilor, profesorilor, 
personalului din școli, conducerii 
școlilor şi părinţilor să combată în 
mod eficient bullying-ul şi să 
creeze comunităţi școlare sănătoa-
se și sigure.
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Deși în prezent se fac eforturi la nivel naţional și european, se 
pare că bullying-ul este o provocare care ia amploare. Conform 
celor de la Beat Bullying, studiile recente arată că:

• 70% dintre tineri au experimentat o formă de bullying.

• Un milion de copii sunt agresaţi în fiecare săptămână, în incinta 
şi în afara școlii.

• Bullying-ul este cea mai mare îngrijorare a copiilor pe măsură ce 
cresc.

• Cel puţin 20 de copii se sinucid în fiecare an pentru că sunt – 
sau au fost – agresaţi.

Efectele bullying-ului școlar asupra nivelurilor de stres ale 
copiilor, asupra tendinţelor depresive şi a conștiinţei de sine 
constituie o barieră pentru procesul de învăţare şi pentru 
dezvoltarea lor, precum şi pentru integrarea lor activă şi partici-
parea la mediul școlar. Este nevoie de un cadru general ‘la nivelul 
întregii şcoli’ care să analizeze originile bullying-ului, efectele 
acestuia în şi în afara vieţii școlare a copilului, politicile şi proce-
durile aferente pentru detectarea și eradicarea acestui fenomen.

Consorţiul ComBuS include 6 organizaţii partenere 
din 5 ţări diferite din Europa, respectiv:

Leader-ul proiectului ComBuS este CARDET (Centre for the Advancement 
of Research and Development in Educational Technology), unul dintre 
cele mai importante centre non-profit (ONG) pentru educaţie şi 
tehnologie în regiunea mediteraneeană, situat în Cipru.

ITC, o organizaţie de formare și 
consultanţă situată în Spania 
www.innovationtrainingcenter.es

UIPT, o universitate de stat din România 
www.upit.ro

KMOP, un ONG specializat în cercetare și intervenţie în 
domeniul Familiei şi Îngrijirii copilului, situat în Grecia 
www.kmop.gr

FORIUM, o societate cooperativă care activează în formarea 
vocaţională, educaţională  şi a adulţilor din Italia
www.forium.it

GIE, un ONG cu activităţi în domeniul Integrării 
Europeane, situat în România
www.gie.ro

Meath Partnership, o organizaţie specializată în 
dezvoltarea programelor educaţionale în Irlanda
www.meathpartnership.ie

ComBuS are 4 
obiective principale:

Să efectueze o analiză a 
literaturii şi o analiză a nevoilor 
elevilor, profesorilor, persona-
lului din şcoli, conducerii 
școlilor şi părinţilor în 6 ţări 
europene, cu privire la bullying

Să construiască un program 
participativ la nivelul întregii şcoli 
(Setul de Instrumente ComBuS) care 
să-i angajeze pe elevi, profesori, 
personalul din şcoli, conducerile 
școlilor şi pe părinţi în combaterea 
bullying-ului folosind metodologii, 
instrumente şi activităţi mixte 
(faţă-în-faţă, online si mobile)

Să implementeze progra-
mul în cel puţin 2 şcoli în 
fiecare din cele 6 ţări 
europene selecţionate

Să disemineze 
modelul la scară 
largă în UE

1. Reuniunea pentru Lansarea Proiectului ComBuS în Cipru

 CARDET a găzduit prima reuniune a proiectului ComBuS 
în Cipru în cadrul căreia toţi partenerii consorţiului au avut 
ocazia să se cunoască, să schimbe idei și să planifice 
primele etape ale programului ComBuS.

Având la bază rezultatele provenite din analiza literaturii şi din analiza 
de nevoi, consorţiul ComBuS se îndreaptă spre cel ce-al doilea obiectiv: 
dezvoltarea Setului de Instrumente ComBuS, un program participativ la 
nivelul întregii şcoli, care va permite elevilor, profesorilor, personalului 

din scoli, conducerii școlilor şi părinţilor să combată bullying-ul.

Setul de Instrumente ComBuS Toolkit va include:

ComBuS este finanţat de Comisia Europeană 
prin Programul Justiţie 

• Platforma Online ComBuS şi Instrumente Digitale 

• Aplicaţia Mobilă ComBuS 

• Module de Învăţare Mixte pentru Conducerea Școlii, Profesori, 
Personalul Școlar şi Părinţi 

• Workshop-uri Experienţiale pentru Elevi 

• Ghid de sprijin de la egal la egal pentru elevi

• Activităţi ComBuS în Clasă 

• Lectură Împotriva Bullying-ului

• Material pentru zilele tematice ale  şcolii

• Rubrici de Evaluare ComBuS 

• Ghid de Implementare ComBuS 

• Localizare şi adaptare la contextele naţionale 

Vă mulţumim pentru timpul acordat pentru a vă pune la 
curent cu activităţile ComBuS şi așteptăm cu nerăbdare 

să împărtășim cu voi şi restul călătoriei!

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul financiar al Programului Rights, Equality and Citizenship
(REC – Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie) al Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii este în exclusivitate 
responsabilitatea organizaţiei CARDET şi a partenerilor săi şi nu reflectă în nici un caz punctul de vedere al 
Comisiei Europene.

Numărul Proiectului: JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7698

Suntem foarte încântaţi să vă prezentăm proiectul ComBuS:
“Combat Bullying: A Whole School Program”

(Combaterea Bullying-ului: un program pentru întreaga şcoală)!

Bine aţi venit
la primul

Newsletter ComBuS!

Știinţa de a combate Bullying-ul

Am început prin a efectua o analiză a 
întregii literaturi existente referitoare la 
bullying şi la modalităţile de a-l combate. 
Scopul nostru în acest proces a fost acela de 
a identifica Cele mai Bune Practici în com-
baterea bullying-ului. Acum folosim cele 
mai bune 15 Bune Practici pe care le-am 
identificat pentru a orienta dezvoltarea 
Setului de Instrumente ComBuS. Cu alte 
cuvinte, Setul de Instrumente ComBuS se 
va baza pe cele mai noi dovezi știinţifice 
în ceea ce privește bullying-ul.

De ce au nevoie Comunităţile Școlare 
pentru a Combate în mod eficient
Bullying-ul? 

Am analizat apoi percepţia elevilor, profeso-
rilor, părinţilor, personalului din scoli, 
părţilor interesate şi a autorităţilor locale 
despre fenomenul de bullying, precum şi 
starea lor de mulţumire faţă de situaţia şi 
nevoile existente, de provocările şi 
așteptările privind prevenirea şi gestionarea 
eficientă  a fenomenului. Scopul nostru a 
fost acela de a concepe programul ComBuS 
pe nevoile comunităţilor școlare. Analiza a 
avut drept rezultat o gamă largă de reco-
mandări care vor fi folosite pentru a orienta 
dezvoltarea programului ComBuS. Şi, ceea 
ce este cel mai important, analiza 
nevoilor a confirmat fără dubiu impor-
tanţa şi necesitatea implementării unui 
program la nivelul întregii școli pentru a 
combate bullying-ul din şcoli.

2. ComBuS şi-a realizat primul obiectiv de a efectua o analiză a literaturii şi o analiză a nevoilor elevilor, profesorilor, 
personalului din şcoli, conducerii școlilor şi părinţilor în 6 ţări europene cu privire la bullying.
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