BuddyGO: V PRIGO není nikdo sám
Nová škola, nové prostředí, noví spolužáci a pedagogové – v PRIGO bereme osobní přístup opravdu vážně. Pro
každého studenta najdeme kamaráda Buddyho z vyššího vzdělávacího stupně. Buddy tě školou provede, dá tip na
zajímavé školní akce a stane se tvým parťákem. Samota tě nikdy trápit nebude. S Buddym budete tvořit úspěšný tým,
který může třeba reprezentovat školu na různých akcích, ale i tým dvou kamarádů, kteří si vzájemně pomáhají.
Osobní přístup je jednou z priorit konceptu PriorityGO, který uplatňujeme na všech našich školách. Díky propojení
skupiny škol PRIGO a tomu, že PRIGO zahrnuje všechny stupně vzdělávání, máme unikátní možnost nabídnout našim
žákům a studentům zapojení do nového systému BuddyGO. Tento systém posouvá slovní spojení „osobní přístup“
na vyšší úroveň. Cílený mentoring propojuje rozdílné stupně vzdělávání skupiny škol PRIGO. Rozvíjí tak u studentů
v dnešní době velmi ceněné vlastnosti, jakými jsou zodpovědnost a aktivita na straně mentorů, a zároveň vede ke
snadnější integraci mentorovaných.

Výhody pro Buddyho (mentora)

Výhody pro Buddieho (mentorovaného)

• Naši studenti jsou ZODPOVĚDNÍ. Tím, že studenti už
během studia dostanou možnost mentorovat, rozvíjí se
u nich zodpovědnost za vlastní rozhodování a rozhodování
druhých, dále samostatnost a etické myšlení.

• Buddie se může cítit v novém prostředí ztracený,
ale když má svého Buddyho, má se komu svěřit
a nemusí cítit ostych před učitelem.

• Naši studenti jsou AKTIVNÍ. Tím, že studenti pomáhají
v začleňování mladších kamarádů do školského prostředí
a povinností, sami se účastní více školních aktivit, dbají
na dodržování vlastních povinností a rozvíjejí svou
společenskou zodpovědnost a angažovanost.
• Být Buddy je zábava. Studenti se učí spolupracovat během
školních i mimoškolních aktivit, vzájemně se podporují
a získávají tak zkušenosti, které jsou pro budoucí osobní
a pracovní život velkou výhodou.

• Pro své studenty má PRIGO nachystáno opravdu
velké množství aktivit. Buddy pomůže Buddiemu
zorientovat se ve všech školních akcích, soutěžích
a činnostech, aby nepropásl žádnou příležitost
zazářit a ukázat, co v něm je.
• Buddy za Buddieho seminárku nenapíše. Poradí
ale, jak uchopit zadání a kde hledat dobré
zdroje informací, aby práce byla ta nejlepší.
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BuddyGO
v mateřské škole
Malému Buddiemu najdeme jednoho
Buddyho, studenta Základní školy PRIGO.
Buddy se věnuje malému Buddiemu zejména
během akcí pořádaných Mateřskou školou
PRIGO, například Dne první pomoci,
sportovního dne, projektového dne
nebo Dne čtení pro školáčky.
A abychom malým Buddies usnadnili
aklimatizaci ve školce a individualizovali
jejich rozvoj, máme pro každého malého
Buddieho i jednoho velkého Buddyho,
studenta Předškolní a mimoškolní pedagogiky
VOŠ PRIGO. Studenti se věnují malým
školáčkům nejen během akcí Mateřské školy
PRIGO, ale také během standardní doby
výuky, s cílem děti individuálně rozvíjet.

BuddyGO
na základní škole
Každý Buddie ze Základní školy PRIGO
bude mít svého Buddyho ze střední školy
(gymnázia nebo obchodní akademie). Takto
utvořené týmy spolupracují při různých
projektech a akcích pořádaných školou,
jakými jsou například studijní summity,
projektové dny, ukázkový soudní proces,
šipkový turnaj a jiné. Buddy ale bude pro
Buddieho především rádcem a mentorem
tam, kde si Buddie nebude jistý a bude
potřebovat podpořit.
Aby se naši studenti učili mentorským
schopnostem už od raného věku, budou
zároveň Buddym školáčkům z Mateřské
školy PRIGO. Svého Buddieho budou
doprovázet především na akcích pořádaných
Mateřskou školou PRIGO. Studenti se tak učí
rozhodnosti a péči o druhé.

BuddyGO
na gymnáziu
a obchodní akademii
Na gymnáziu a obchodní akademii je
mentoring důležitý hlavně v úplném začátku
studia, než se studenti zorientují a vytvoří si
vlastní školní sociální skupinu. Zkušený Buddy
už perfektně zná systém školy a orientuje se
ve školních i mimoškolních aktivitách. Nově
nastupující žáci a studenti tedy mají kontakt
na Buddyho, o jehož zkušenosti se mohou
ve složitém přechodovém období opřít. Stačí
napsat e-mail nebo zprávu na Messenger
a mít tak vždy přesně ty informace,
které dostat potřebují.
Žáci a studenti gymnázia a obchodní
akademie PRIGO zároveň zaujímají roli
Buddyho pro žáky Základní školy PRIGO,
kdy spolupracují zejména během společných
projektů, školních i mimoškolních aktivit.
Pro studenty a žáky gymnázia a obchodní
akademie PRIGO jsou samozřejmě připraveny
i akce, kdy formou obecného mentoringu
přejímají zkušenosti svých starších kolegů. Jsou
to třeba přednášky vedené studenty VOŠ
PRIGO, Vysoké školy sociálně správní
a další akce.

BuddyGO
na VOŠ
Také nově nastupující studenti VOŠ PRIGO
mají k dispozici Buddyho, nebo přesněji jejich
tým, který je na e-mailu nebo Messengeru
k dispozici 24/7 a reaguje na všechny
podněty k řešení.
Studenti VOŠ PRIGO však působí hlavně v roli
mentorů. Jedná se o obecný mentoring, kdy
připravují přednášky, setkání a mimoškolní
akce pro studenty ze skupiny PRIGO. Chystají
například ukázkový soudní proces, projektový
den nebo sportovní den. Studenti oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika navíc
individuálně mentorují školáčky Buddies
z Mateřské školy PRIGO, kde je doprovázejí
na akcích pořádaných školkou, dohlížejí na
jejich hladkou integraci do školního prostředí
a dbají o jejich individuální rozvoj.
Na studenty VOŠ PRIGO také čekají i akce,
na kterých získají zkušenosti svých starších
kolegů, například na přednáškách studentů
Vysoké školy sociálně správní.

BuddyGO
na Vysoké škole sociálně správní
Nově nastupující studenti Vysoké školy
sociálně správní se mohou obrátit na
svého Buddyho, a to e-mailem nebo na
Messengeru 24/7.

Studenti Vysoké školy sociálně správní jsou
ale hlavně mentory. Jedná se o obecný
mentoring, který spočívá v přípravě
přednášek, setkání a mimoškolních akcí pro
studenty ostatních škol skupiny PRIGO.
www.prigo.cz

