Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Na podzim loňského roku se žáci naší školy zapojili do programu Mezinárodní ceny vévody
z Edinburgu (DofE). V listopadu u nás na škole vzniklo místní centrum, kam se pod vedením dvou
pedagogů přihlásilo celkem 11 žáků 8. a 9. ročníků.
DofE je program pro mladé lidi, kteří se v rámci svého volného času chtějí rozvíjet ve třech oblastech svého
zájmu. S pomocí pedagogů si žáci stanoví své cíle, kterých chtějí v průběhu tří, respektive šesti měsíců
dosáhnout. Účastníci (tzv. „Dofáci“) zlepšují svoje dovednosti a talent, pravidelně se věnují sportovním
aktivitám a dobrovolnicky pomáhají ve svém nejbližším okolí. Na závěr společně absolvují dobrodružnou
expedici. Odměnou za splnění všech aktivit je slavnostní ceremoniál s předáním ocenění některou ze
slavných osobností ČR.
Naši Dofáci se rozhodli realizovat činnosti ve třech oblastech. V rámci dobrovolnictví se mohou
věnovat: doučování mladších spolužáků na 1. stupni, návštěvě v domově seniorů, budou moci pomáhat
sousedům s nakupováním, úklidem a dalšími činnostmi, případně budou pracovat na farmě. Oblast
sportovní aktivita nabízí pohybové aktivity (atletiku, posilování – osobní trénink, sebeobranu, basketbal,
balet, parkour). Mohou také rozvíjet talent skládáním rubikovy kostky či origami, hrou šachy, deskovými
hrami, vařením vegetariánských, ukrajinských či staročeských jídel, tvorbou videí nebo streamů.
V současné době máme 10 aktivních žáků (4 dívky a 6 chlapců), kteří si své pokroky evidují ve webové
aplikaci. Sem pravidelně zapisují své aktivity, hodnotí, co se podařilo, a sdílí své dojmy a úspěchy. Průběh
aktivit také probírají nejen se svými vedoucími na schůzkách - Mgr. Janou Vašíkovou a Mgr. Jiřím
Macháčkem, ale i s ostatními kamarády ve škole.
A na závěr ještě několik poznámek k programu DofE. Název
„The Duke of Edinburgh‘s Award“ získal program díky svým
zakladatelům: roku 1956 jej založil princ Filip, vévoda z Edinburgu a
manžel královny Alžběty II. Na celém nápadu se s princem Filipem
podílel i Kurt Hahn, německý pedagog upřednostňující zážitkovou
výuku, a lord Hunt, který mimo jiné vedl první úspěšnou expedici na
vrchol Everestu. Prvotním cílem DofE byla snaha vést britské chlapce
na internátních školách ke smysluplnému trávení volného času,
přirozené podpoře sebedůvěry a předání základních dovedností pro přežití v divočině. Dnes má program
potenciál nejen ve všestranném osobnostním rozvoji mladých lidí, ale také v návratu k přírodě a ekologii.
DofE se i nadále těší podpoře britskou královskou rodinou, jejíž členové osobně jezdí oceňovat mladé lidi
po celém světě. U nás funguje již od roku 1995, a to pod záštitou MŠMT. Je uznáván mezinárodními
školami, zahraničními univerzitami i zaměstnavateli jako známka kvality uchazečů. Nově jsou tyto aktivity
významně podporovány Magistrátem statutárního města Brna.
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