Formulář pro školy před zahájením
Buddy programu
aneb na co je nutné myslet předem
Před zahájením Buddy programu (BP) si zodpovězte následující otázky, jež se pojí se zavedením a
úspěšným chodem BP na Vaší škole. Na druhé straně dokumentu naleznete souhrn úkolů, které se
od koordinátora BP očekávají.

1. Kdo bude mít BP ve škole na starosti/bude za něj odpovědný (koordinátor BP)?
(Pravá ruka - bude propojovat dvojice, bude jim k dispozici při řešení potíží, bude je „hlídat“ a zajišťovat
společné setkání a evaluace...)
Jméno a příjmení .............................................................................
Pozice ve škole.............................................................................
Kontakt (e-mail,tel.).............................................................................
Kde Vás studenti najdou? (patro, číslo kabinetu, sborovny, příp. budova...)
............................................................................................................
2. Jak konkrétně může Vaše škola motivovat/odměňovat studenty za zapojení do BP?
(podobně jako reprezentace školy v různých disciplínách, např. pochvala ředitele / ohodnocení v rámci
nějakého předmětu / den volna navíc / odpuštění úkolů / dárek / diplom / medaile apod.)
............................................................................................................
............................................................................................................

3. Je ve Vaší škole k dispozici místnost/místo, kde se mohou dvojice setkávat o přestávkách
nebo po vyučování a kde se mohou konat případná společná setkání dvojic? Co je to za
místo?
............................................................................................................
............................................................................................................
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4. Máte vytipované studenty s OMJ, kteří by potřebovali Buddyho?
Napište si jejich jména (jméno a třída)
............................................................................................................
............................................................................................................
5. Máte vytipované studenty, kteří mají předpoklad pro to stát se buddym?
(na škole jsou delší dobu, vyznají se tam, zajímá je dobrovolnická práce a pomoc druhým, jsou
přátelští, mají čas a chuť se zapojit)
Napište si jejich jména (jméno a třída)
............................................................................................................
............................................................................................................
6. Máte na všechny vytipované studenty kontakt (pro případ uzavření škol apod.)?
ANO

–

NE

Co je od Vás potřeba pro zajištění ideálního průběhu BP:
●
●
●
●
●
●
●

Postaráte se o propagaci a nábor studentů
Budete evidovat zájemce o zapojení a propojovat dvojice (na základě formulářů či individuálně)
Stanete se kontaktní osobou / pravou rukou pro dvojice
Budete dvojicím nápomocní a v obraze, zda něco nepotřebují a vše probíhá v pořádku
Zajistíte průběžný monitoring dvojic (např. pár slov na chodbě při potkání)
Budete se snažit dostat BP do povědomí pedagogickému sboru i studentů (např. prostřednictvím
Rady žáků, nástěnky apod.)
Zajistíte evaluace spolupráce dvojic (alespoň 1x za 3 měsíce) – individuálně, či skupinově

Chtěli byste se poradit ohledně Buddy programu na Vaší škole? Kontaktujte nás:
Mgr. Michaela Jiroutová (poradenství pro SŠ): jiroutova@meta-ops.cz, 774 758 962
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