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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. Ide o druh tzv. neformálneho vzdelávania.  

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.  

O čo ide? 

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 team líderstvo.  

 Študenti počas jednotlivých úrovní programu (bronzová – 3 mesiace, strieborná – 6 mesiacov a zlatá 

12 mesiacov) plnia systematické úlohy v oblasti Športová zdatnosť, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo 

a Dobrodružná expedícia, z ktorých si musia viesť elektronické denníky svojej činnosti tzv. ORB. 

Tieto úlohy musia stíhať plniť vo svojom voľnom čase (min. 1 x týždenne cca. 1 hodinu, 1 z oblastí 

realizujú 2x dlhšie), popri svojich bežných vzdelávacích povinnostiach, čo je neraz mimoriadne 

náročné. Počas plnenia programu tiež podstúpia prípravu, cvičnú a kvalifikačnú expedíciu 

v neznámom prostredí. 

Program DofE na našom gymnáziu sme rozbehli v septembri 2017, kedy sa naša koordinátorka 

Mgr. Hrbková zúčastnila školenia pre vedúcich miestnych centier a následne rozhlasovou reláciou 

sme oboznámili študentov o možnosti stať sa účastníkom DofE na našej škole. 

 1. stretnutia ( 22.09. 2017) sa zúčastnilo cca. 50 študentov. Po oboznámení sa s cieľom a požiadavkami 

programu nakoniec program začalo realizovať 13 študentov. 

Bronzová    úroveň:  F. Klinovský (IV.D), K. Prokopová,  M. Bartoš (III.E), E. Belkoťáková, L. 

Kormanová a E. Huráková (III.F) ,  A. Poláková, A.  Bandíková (II.C.), M. Vojtechovská, T. Uhliariková 

(II.A.), B. Bandíková (I.E.) 

Strieborná úroveň :   L. Beňuš , A.  Galčík (III.E.) – expedície realizujú v spolupráci s občianskym 

združením V.I.A.C v Trstenej. 

Zapojení pedagógovia – poradcovia účastníkov, mentori v jednotlivých oblastiach : Mgr. Hrbková ,  PaedDr. 

M. Špitálová,  Mgr.  L. Boráková, Ing. Vojtas J.,  Mgr. Ľ. Florková, Mgr. I. Doroš PhD. , Mgr. A. Malík,  RNDr. M. 

Melišík, Mgr. A. Borovka, Mgr. V. Fojtík, Mgr. B. Dzurek. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte: 

Mgr. Žaneta Hrbková hrbkaci@gmail.com  koordinátorka miestneho centra, hodnotiteľka expedícií na GAB  

PaedDr. Martina Špitálová - vedúca a hodnotiteľka expedícií v miestnom centre GAB  

Mgr. Lucia Boráková - vedúca a hodnotiteľka expedícií v miestnom centre GAB  
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