Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
The Duke of Edinburgh’s International
Award (DofE)

Program DofE je celosvetový program neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí vo veku od
14 do 24 rokov, ktorý založil v roku 1956 britský princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety.
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej
kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý
ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión
mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a
zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú
rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež
na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom
zážitku z dobrodružnej expedície. Mladí ľudia si v ňom stanovujú ciele v štyroch základných
oblastiach, ktorými sú: rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná
expedícia, a s pomocou dospelého mentora usilujú o ich splnenie. Za prekonanie svojich
výziev získavajú Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu z rúk významných osobností.
Po celom svete sa programu zúčastnili milióny študentov. Na Slovensku tento unikátny
program začal fungovať pod záštitou národnej organizácie od roku 2015.
Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a
hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má
potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do
programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach
ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.
Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku:
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

www.dofe.sk

Program DofE rozbiehame aj na Bilingválnom gymnáziu
Milana Hodžu

Sme veľmi radi, že naše gymnázium dostalo príležitosť predstaviť a priniesť tento program
svojim študentom. Po vyškolení koordinátora programu v BGMH a vedúceho v máji 2016
získala licenciu na realizovanie programu.

Pred nami je školenie vedúceho a dvoch školiteľov/hodnotiteľov a študentom sa otvoria dvere
do tohto jedinečného programu.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
RNDr. Ľubica Bošanská – lbosanska@gbas.sk

