Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov

Každá pomocná ruka je dobrá. 5 rád pre vás, ako
jednoducho zapojiť do DofE ďalších kolegov
Ak chceš niečo zmeniť, musíš motivovať iných, aby sa zmenili tiež. Zároveň platí, že aj DofE sa robí
ľahšie, keď vám má kto pomôcť. Práve preto vám ponúkame päť tipov, ako pre DofE získať ďalších
kolegov a kolegyne.

Dobré správy sa šíria samé.
1. Prezentujte výsledky študentov. Z každej ceremónie sú fotky, videá, tlačové správy a rozhovory
niekoľkých účastníkov DofE v médiách. Vypýtajte si priestor pochváliť sa absolventmi napríklad na
porade. Zdieľajte správu z ceremónie na sociálne siete školy a web. Stará dobrá nástenka tiež nie
je zlá, stačí vytlačiť fotky, články a máte dostatok obsahu. Ak neviete, kde ich nájsť, stačí nám
napísať a radi pomôžeme.
2. Zapojte mentorov na škole. Niektorí účastníci možno počas minulého roka robili DofE aj za
pomoci iných učiteľov na škole. Je vysoko pravdepodobné, že takíto učitelia už program poznajú a
vedia, aké má výsledky. Skúste sa ich opýtať, či sa nechcú do programu zapojiť ako vedúci.
Organizujeme stále nové a nové školenia, prihlásiť sa môžu kedykoľvek tu na stránke programu.
3. Využite expedície. Záverom každej expedície je prezentácia výstupov od študentov. Z každej
expedície sú nejaké fotky, video a zážitky. Nezaberie vám to veľa času na takúto prezentáciu pozvať
aj kolegov a možno ich to osloví.
4. DofE robí dobré veci, ktoré je vidieť. Mnoho študentov vrámci DofE pomáha v škole, robia
lavičky, čistia areál, doučujú iných spolužiakov, organizujú podujatia a podobne. Treba sa vedieť
pochváliť a povedať aj kolegom, že tieto veci sa dejú cez DofE.
5. Využite MeetUpDay. Príďte sa inšpirovať novinkami vo vzdelávaní, zažite si workshopy s top
lektormi vo svojom obore a spoznáte ďalších super ľudí v školstve. Stačí, že potom poviete kolegom,
ako bolo a aj tým šírite dobrú správu o DofE.
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