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Ankieta dla pedagoga przed realizacją programu
W celu przygotowania realizacji i możliwie jak najlepsze zadbanie o wszystkich uczestników
programu prosimy szkołę o przygotowanie w oparciu o posiadaną wiedzę oraz pełną
dobrowolność anonimowej ankiety.
Poniższe pytania w formie osobnej ankiety są wysyłane do szkoły bezpośrednio przed
realizacją programu drogą mailową i w ten sam sposób wypełniona ankieta jest odsyłana do
trenerów.
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Czy na programie będą klasy integracyjne? Jeśli tak, proszę podać rodzaje niepełnosprawności uczniów.
Czy na programie będą dzieci z domu dziecka?
Czy w ostatnim czasie zdarzyły się szczególne przypadki przemocy w szkole lub poza
szkołą, dotyczące uczniów lub ich najbliższych (ciężkie pobicie/ próba gwałtu/ gwałt), jeśli
istnieje taka wiedza na ten temat? Proszę krótko opisać sytuację.
Czy wśród uczniów zdarzyły się próby samobójcze?
Czy któryś z uczniów jest w trakcie terapii uzależnień?
Czy któryś z uczniów znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej?
Czy w bieżącym roku szkolnym były prowadzone inne programy profilaktyczne? Jeśli tak,
to jakie?
Czy w szkole działa wolontariat? Jaki? Co uczniowie robią, jak wielu spośród uczestników
programu jest w ten wolontariat zaangażowanych?
Czy w grupie objętej programem będą osoby mające jakieś szczególne pasje? (trenujące
jakiś sport, mające pasję artystyczną, ćwiczące się w jakimś rzemiośle, itp.) Czy są wśród
nich osoby lub grupy (np. drużyna sportowa), które mają szczególne osiągnięcia? Jakie?
Z jakiego środowiska pochodzą uczniowie (bezrobocie wśród rodziców, młodzież wiejska
lub wiejska, przewaga rodziców o poglądach konserwatywnych, katolickich lub liberalnych obyczajowo)?
Czy w szkole uczą się dzieci osób znanych na skalę ogólnopolską, obecnych w mediach,
pełniących funkcje publiczne? (ponieważ o takich osobach mówi się w mediach – czasem
w kontekście sensacji - trenerzy muszą o nich wiedzieć, by uniknąć sytuacji raniących
dzieci takiej osoby)
Czy w programie będą brali udział uczniowie, którzy już uczestniczyli w realizacji
Archipelagu Skarbów®?
Czy wydarzyło się w szkole coś szczególnego, co nie zostało ujęte w w/w punktach,
a mogłoby mieć wpływ na odbiór programu przez młodzież?
Zapraszamy na strony WWW:
www.Program.ArchipelagSkarbow.eu
www.facebook.pl/Program.Archipelag.Skarbow
www.TrafnyWybor.eu
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