Направления в Международната награда на херцога на
Единбург
Една от важните характеристики на Международната награда на херцога на Единбург (Наградата) е
нейния балансиран принцип на действие. Той изхожда от разбирането, че за пълноценното развитие
на един човек, е необходимо той едновременно да изгражда в себе си различни качества и ценности.
Балансираността на програмата се изразява в наличието на 4 направления, в които участниците в
нея се развиват едновременно. Всяко едно от направленията развива различна част от личността на
човека:
1.Направление “Умения” - развива менталния потенциал.
2. Направление “Физическа активност” - развива физическия потенциал.
3. Направление “Доброволчество” - развива човечността в младежите.
4. Направление “Приключенско пътуване” - развива откривателския дух и много често
участниците излизат от зоната си на комфорт.
Само в Ниво Злато има 5-то Направление “Проект в полза на общността”, което развива
потенциала ни да служим на обществото.

Независимо от направлението или конкретната дейност в процесите на Наградата се набляга на
себеразвитието. Важно е участникът да надгради своите знания, умения и качества и след края на
програмата цялостно да е израстнал като личност, да е развил/подобрил своето чувство за
отговорност, търпение, упоритост, увереност и много други качества.
Всяка една дейност във всички направления, трябва да е обвързана с цел, която участникът сам си я
е поставил. Тя трябва да бъде едновременно постижима и амбициозна В този процес играе голяма
роля Менторът.
За да се определи една дейност към кое Направление принадлежи, от голяма важност е да се
прецени кой потенциал се развива чрез нея (менталния, физическия, човечността, приключнския
дух) и с каква цел се започва тя.
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Пример:
Дейност “Народни танци”
- Ако целта на участника е свързана с това да развива своята физика и да подържа своят
тонус - тогава тази дейност е част от Направление “Физическа активност”
- Ако целта на участника е свързана с това да научи определени видове танци, за да може
да ги преподава на друг - тогава дейността е част от Направление “Умения”

Важно е да се отбележи, че в Направление “Доброволчество” не е нужно дейността да се извършва
към определено юредическо лице. Тя трябва да отговаря единствено на принципа на това
направление - да бъде в полза на други хора, животни, природата и/или общността.

Подробна информация за различните направления и тяхната цел и особености може да
прочетете тук: http://intaward-bg.org/napravleniq/ (може д го направиш като хипрелинк)
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