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Program DofE už aj na Strednej odbornej škole pedagogickej! 

 

V novom školskom roku majú študentky našej školy prvýkrát možnosť uchádzať sa         
o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať 
výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiačkami dobrodružnú expedíciu. 

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.  

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.  

Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a 
hodnotu. Svojou vytrvalosťou a ochotu pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri 
uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca 
uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford, či Cambridge.  

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.  

Hlavné podmienky absolvovania sú:  

1. zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít v 3 oblastiach programu  
2. absolvovať dobrodružnú expedíciu 
3. splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.   

V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a 
dosiahnuť svoje vlastné ciele.  
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Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk 
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org 

Zapojiť sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu sa môžete už aj na našej škole. 
Stačí kontaktovať vedúce programu DofE na škole do dátumu 30.9.2020. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte: 

Vedúce programu: 

• Mgr. Lenka Chrobáková- Línerová (kabinet AJ – 2. poschodie) - chroblin@gmail.com 

• Mgr. Mária Dorková (kabinet AJ  – 2. poschodie) - nellabeka@hotmail.com 

http://www.dofe.sk/
http://www.intaward.org/

