Milá naša koordinátorka, milý náš koordinátor!
Urobili sme si malý prieskum v DofE komunite a dali dokopy najdôležitejšie argumenty, ktoré
fungujú kolegom, ktorí chcú získať nových Vedúcich do programu.
Pokojne ich využi, keď budeš diskutovať s učiteľmi alebo dobrovoľníkmi, ktorí sa ti budú zdať
ako výborní Vedúci programu.

1. Vďaka Tebe sa budú študenti KOMPLEXNE rozvíjať
91% zapojených učiteľov verí, že DofE má pozitívny dopad na mladých.
2. Garantujeme lepšie VZŤAHY s mladými aj kolegami
Rozvíjame neformálne vzťah a tímovosť. Tvrdí to až 86 % učiteľov v DofE.
3. Učiteľom ponúkame kvalitné ŠKOLENIA o mentoringu a koučingu
Osem z desiatich učiteľov si vďaka programu zlepšilo svoje mentorské zručnosti.
4. Zažiješ slávnostné CEREMÓNIE a stretneš zaujímavých ľudí
Prezident Andrej Kiska, Princ Edward či napríklad aj olympionik Matej Tóth oceňovali
študentov aj učiteľov.
5. Zaži EXPEDÍCIU. Dobrodružstvo na ktoré sa nezabúda
Spoločné zážitky v prírode Ťa nabijú energiou na dlhé mesiace.

TU nájdeš na stiahnutie plagát vo formáte A3, ktorý môžeš vylepiť v zborovni ako
návnadu :) Samozrejme je aj v sekcii na STIAHNUTIE na www.dofe.sk.
A nezabudni dole do plôšky dopísať meno, aby vedeli koho majú kontaktovať.

Tri citáty koordinátorov o tom, prečo sú v DofE:
“Je to super projekt. Mám radosť z toho, že som pri deckách keď bojujú a prekonávajú sa. A teší
ma aj môj osobný rozvoj.”
Eva Marcinková,
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline

“DofE dáva študentom pomoc pri formulovaní cieľov a ich napĺňaní. Mne dáva pocit radosti, keď
mám možnosť byť kamarátom, poradcom a tešiť sa spolu s úspešnými a pomáhať hľadať cesty,
keď sa im nedarí.”
Jaroslav Durec,
Gymnázium Myjava

“DofE učí študentov časovému manažmentu. A úspechy našich účastníkov ma nabíjajú
energiou do ďalšej práce. Okrem iného tento program pomáha zviditeľňovať našu školu.”
Lucia Hrúzová,
Gymnázium bilingválne, Žilina

Určite nám prosím daj vedieť či Ti materiál pomohol, poprípade čo by Ti v budúcnosti
vedelo poslúžiť pri zapájaní kolegov do DofE.

Vďaka, že nám pomáhaš šíriť DofE ďalej.
Tím Národnej kancelárie DofE

