The Duke of Edingburgh Award
på Herlufsholm Skole

”DUKE OF EDINBURGH AWARD PROGRAMMET ER
DIN MULIGHED FOR SPÆNDENDE UDFORDRINGER,
SJOVE OPLEVELSER OG PERSONLIG UDVIKLING”

EN UDFORDRING I VERDENSKLASSE
The Duke of Edinburgh Award program er dit valg - et tilvalg af aktivitetet, udfordringer og
oplevelser.
DofE programmet blev først introduceret i England i 1956 af HKH Prins Philip, hertug af
Edinburgh. Siden hen har programmet bredt sig til mere end 100 lande og inspireret tusindvis
af unge til at prøve kræfter med sig selv.
Herlufsholm Skole startede DofE programmet i 2007 med ønsket om at tilbyde eleverne et rigt
og aktivt diplomprogram, som de med fordel kunne bruge internationalt senere i livet. DofE
programmet var ideelt på grund af den langvarige forpligtelse til dygtiggørelse, et fokus på
kreativitet og sport og ikke mindst det selvudviklende perspektiv, der ses i alle sektionerne.

RAMMERNE FOR PROGRAMMET
Du kan deltage i DofE programmet på tre forskellige niveauer: bronze, sølv og guld. Glæden
ved aktiviteterne i sig selv er selvfølgelig den primære drivkraft i programmet. Derfor er du
med til at vælge, hvilke aktiviteter, du vil engagere dig i som en del af programmets sektioner.
Til hvert niveau stilles en række krav til, hvor længe du skal forpligte dig indenfor hver sektion.
Gennemfører du, får du også:
• Diplom for gennemførelse
• The International Award badge
• Herlufsholm Skoles Trolleskjold

SEKTIONER
Du skal deltage i aktiviteter inden for fire forskellige sektioner. Der er mange forskellige aktiviteter at vælge imellem, og du kan selv være med til at komme med idéer og vælge den aktivitet,
du helst vil deltage i. Det vigtigste er, at du deltager engageret og arbejder mod at forbedre dine
evner eller udvikle dig på et personligt plan.
Sport

Du skal deltage og dygtiggøre dig i en fysisk aktivitet. Din sportsaktivitet kan blandt andet findes
i skolens ekstraskolære program, men du er også velkommen til at komme med egne forslag.
Skills

Denne sektion ansporer til udviklingen af personlige interesser, kreativitet eller praktiske evner. Det kan for eksempel være gennem deltagelse i et kreativt fag, men du er også velkommen
til at lade dig inspirere af det, du brænder for og komme med forslag.
Hjælpearbejde

Det centrale i denne sektion er at hjælpe andre. Det kan blandt andet foregå her på skolen
gennem arbejdet for SOS-Børnebyerne eller ved at stå som aktivitetsleder for en ekstraskolære
aktivitet. Du kan også se dig omkring i lokalsamfundet efter velgørende projekter, blive besøgsven eller noget helt tredje.
Ekspedition

Hvert niveau afsluttes med en ekspedition, hvis sværhedsgrad er afhængig af dit niveau. Op til
ekspeditionen skal du deltage i forskellige aktiviteter, der udvikler dine evner til at klare dig
alene i naturen. Tidligere er guldekspeditionen for eksempel gået til Island.

NIVEAUER
Du kan gennemføre DofE programmet på tre forskellige niveauer. Forskellene mellem bronze,
sølv og guld niveauerne er, hvor lang tid du forpligter dig til programmet, hvor udfordrende
sektionerne er og hvilken alder, du skal have, for at påbegynde programmet.
Bronze

Du kan starte på bronzeprogrammet fra du er fyldt 14 år. Det tager 1 skoleår at gennemføre.
Sølv

Du kan starte på bronzeprogrammet fra du er fyldt 15 år. Det tager 1½ skoleår at gennemføre.
Guld

Du kan starte på bronzeprogrammet fra du er fyldt 16 år. Det tager 2 skoleår at gennemføre.

FILOSOFIEN BAG PROGRAMMET
Ethvert ungt menneske er et selvstændigt individ. Guidet af en voksen
skal eleven tilskyndes til at reflektere over sine egne interesser, evner
og ambitioner, og derefter stille sig selv udfordringer inden for de fire
discipliner. Det er vigtigt, at disse udfordringer har det rette niveau,
ikke for lette og ikke for svære.
Den enkelte elev skal således konkurrere med sig selv. Målet er personlig udvikling. Samtidig skal eleven være i stand til at erkende andre
menneskers behov og lære parat til at hjælpe.

Tilmelding til DofE programmet kan ske på Fritidskontoret.
Husk at medbringe et pasfoto. Ved tilmelding får du udleveret en
”Record Book”, hvori du løbende skal notere dine resultater.

Jacob Normann
Fritidskontoret
Tel.: +45 21 75 66 06
E-mail: jno@herlufsholm.dk

Læs mere om the Duke of Edinburgh Award på www.dofe.org
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