Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na
Univerzite Mateja Bela
UMB je parterom jedinečného projektu „The Award goes to universities“, ktorého
realizáciu odsúhlasila Nadácia Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu. Projekt
potrvá tri roky a do jeho implementácie budú zapojení viacerí pedagógovia našej
univerzity.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program,
ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti
a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im
uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z
Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140
krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v
živote a sociálnemu cíteniu.
Vďaka projektu sa študenti a študentky našej univerzity môžu stať nielen
účastníkmi a účastníčkami DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto
programu. Študenti a študentky absolvujú nielen teoretickú prípravu, ale ich úlohou
bude viesť podľa metodiky DofE minimálne dvoch mladých ľudí tak, aby smerovali
k dosiahnutiu bronzovej úrovne ceny. Absolvovaním predmetu študenti a
študentky UMB budú pripravené é vo svojej budúcej praxi viesť mladých ľudí v
programe. Na svojom budúcom pracovisku (ak je toto miestnym centrom DofE) sa
môžu okamžite zapojiť, ako Vedúci programu DofE, či Školiteľ/Hodnotiteľ
expedície. Respektíve, ak pracovisko miestnym centrom ešte nie je, môžu prispieť
k jeho otvoreniu.
Univerzity vo svete sú zapojené do programu ako tzv. miestne centrá, čo
znamená, že ich študenti a študentky sa môžu stať účastníkmi a účastníčkami
programu, čo je veľmi cenná a vo svete uznávaná skúsenosť aj na trhu práce.
Naša univerzita je prvou, ktorá študentom a študentkám ponúka nielen účasť, ale
tiež vyškolenie v tejto metodike. Očakáva sa, že podľa nášho vzoru sa bude
vzdelávanie o programe realizovať aj na ďalších univerzitách na Slovensku a v
zahraničí. Zapojenie našej univerzity do projektu je v súlade s jej dlhodobým
zámerom súvisiacim s tretím poslaním univerzít.
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Miestne centrum DofE na UMB
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je miestnym centrom pre realizáciu
programu DofE a funguje ako otvorené centrum. Znamená to, že študenti a
študentky našej univerzity sa môžu stať účastníkmi a účastníčkami programu
DofE. UMB ako otvorené centrum programu DofE poskytuje vedenie pre
účastníkov (mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov) v programe aj z prostredia mimo
Univerzity.
Na Univerzite Mateja Bela je niekoľko vyškolených mentorov (učiteľov a
študentov). S mentorom sa dohodneš na aktivitách, ktorým sa chceš venovať v
štyroch oblastiach programu (talent, šport, dobvoľníctvo a expedícia) a stanovíš si
v každej z nich ciele, ktoré pre teba budú výzvou. Zvolíš si taktiež jednu z troch
úrovní programu (bronzová, strieborná, zlatá), ktoré sa líšia časovou náročnosťou.
Ak si študent/študentka UMB alebo by si chcel program absolvovať cez našu
univerzitu, kontaktuj Koordinátora miestneho centra UMB, ktorým je Mgr.
Robert Sabo., PhD .

