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PROGRAMIN KISA TARİHÇESİ 

 
The Duke of Edinburgh’s International Award, ya da Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü, 14 ile 24 

yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği, dünyanın önde gelen gönüllülük esasına dayalı bir gençlik 

başarı ödülüdür. The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation (Edinburgh Dükü Uluslararası 

Ödül Vakfı) ismiyle 1956 yılında Londra'da kurulan vakfın yürüttüğü programın amacı; gençleri, yaşadıkları 

toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmak ve onları hayata 

hazırlamaktır. 

 

PROGRAMIN KATEGORİ VE BÖLÜMLERİ 

 

 

 
 

 

 

 

 

     



 
 

 

ÖDÜL PROGRAMININ GENÇLERE KATKISI NEDİR? 

1. Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. 

2. Yeni ufuklar ve farklı bakış açıları kazanmalarını sağlar. 

3. Sağlıklı yaşam tarzları edinerek, bedenlerine önem vermelerini sağlar. 

4. İş hayatı ile ilgili becerileri öğrenmelerini sağlar. 

5. Öz-yönetim, kendini tanıma ve duygusal gelişim becerilerini destekler. 

6. Toplumsal sorumlulukların farkında ve gönüllülük ruhuna sahip olmalarını sağlar. 

7. Yeni insanlarla tanışma ve ilişkilerini güçlendirme fırsatı verir. 

8. Motivasyon, kendisine güven, girişkenlik, zamanı planlayabilme becerisi de gençlere katkıları 

arasındadır. 

OKULUMUZDA TDOEIA PROGRAMI UYGULAMALARI 

 

Program “Uluslararası Gençlik Ödülü Programı” adıyla ilk kez 2010 tarihinde okulumuzda uygulanmaya 

başlanmıştır. Şu anda okulumuzda toplamda 30 Gümüş ve 38 Bronz kategori katılımcısı olmak üzere 68 

katılımcımız vardır.  

Ödül Birimi’mizde  Ödül Koordinatörümüz, 5 aktif Ödül Liderimiz ve 3 aktif Supervisorımız görev 

almaktadır.  

 

 



 

OKULUMUZ ÖDÜL BİRİMİ 

 
 

BRONZ VE GÜMÜŞ ÖDÜL TÖRENLERİ 

 
 

 

 

 

 

 

 



11-12 MAYIS 2019 BRONZ KAMPI - ESKİŞEHİR  

 
 

 GİRİŞ KATTA BULUNAN TDOEIA PANOMUZ 

 
 
ÖĞRENCİLERİMİZİN ETKİNLİKLERİNDEN KARELER VE PAYLAŞIMLARI 
 
İnci Sevi KAYA / (Gümüş katılımcı, 10-E) 
 
Program boyunca bir öğrenciye ders verme, resim klübüne katılma ve voleybol oynama aktivitelerini 
yaptım. Benim için hepsi çok keyifliydi. Zaman yönetimi, sorumluluk ve beceri edinme yeteneklerimi  
geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu çalışmaları yaparken güzel vakit geçirdim ve fiziksel ve ruhsal olarak 
kendime faydalı olduğunu düşündüğüm bir şeyler yapıyor olmaktan mutluluk duydum. Edinburg 
programının bronz kategorisinden de edindiğim becerilerle uzun süreli bir çalışmayı devam ettirebildiğim 
ve haftalarımı tamamlayabildiğim için bende artık alışkanlık ve rutin haline gelen bu aktiviteler hayatımı 
olumlu yönde etkiledi. 

 
 



 
 

Melis KARGIN / (Gümüş katılımcı, 10-C) 
 
Duke of Edinburgh serüveni benim için çok eğlenceliydi. Hem 3 farklı kategoride becerilerimi geliştirdim 
hem de bir sürü yeni şey öğrendim. Bu programın bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Aynı 
zamanda kamp için de çok heycanlıyım. Kamp sırasında da bir sürü yeni şey öğrenip deneyimleyeceğime 
eminim.    

 
 

 
 



Duru BEKTAŞ / (Bronz katılımcı, 9-B) 
 
The Duke of Edinburgh pragramına katıldığım zaman çok kolay olacağını, haftamın 3 saatini ayıracağım, 
fiziksel, beceri ve toplumsal gelişim içeren bir program olduğunu düşündüm. Düşündüğümden çok daha 
fazlasıydı. Öncelikle sandığımdan çok daha zordu,  bu iş ciddiyetle yapılması gerekilen bir işti. Her hafta 
gözetmenlerimize kağıtları imzalatmak, zamanlamalar, bir yandan okul bir yandan bu proje... ama genel 
bir değerlendirme yaptığımda, bu projenin beni zaman yönetimi, sorumluluk algısı açılarından 
geliştirdiğini, aynı zamanda da başkalarına da faydalı olduğunu söyleyebilirim. Gerek bu yıl boyu keman ve 
müzikten kopmamam, gerek sağlıklı kalmama yardımcı olan haftalık spor rutini, gerek her hafta verdiğim 
ingilizce dersi bana çok şey kattı. The Duke of Edinburgh programı, bu sürece başladığından beri benim 
için çok farklı ve faydalı, öğretici bir deneyim oldu. Ancak, doldurulan formlar, imzalatılan kağıtlardan 
sonra gelen kamp süreci Çok daha ilginç, beklenmeyen olaylarla dolu, hepimize farklı açılardan zevk veren 
ve birbirimize karşı sorumluluklarımızın olduğunu bize hatırlatan bir etkinlik oldu. Kampın hem fiziksel 
hem de mental yönden öğrencilere olan etkisi büyüktü, rotamız boyunca karşılaştığımız zorlukları 
kabullenmeyi, problemlere mutlak çözümler üretmeyi, sırtımızda 20 kiloluk çantalarla bir parkuru 
tamamlamayı başardık. Bir gece, iki günlük kampımızdan önce, eğitimimizi aldık. Kamp etkinliğinin bu 
bölümü, tamamlayıcı bir parçaydı. Takip edeceğimiz nota sürecinde yiyeceğimiz yemeklerin kalori hesabı, 
rota planı, pusula kullanımı, harita okuma, takım çalışması gibi temel bilgileri öğrendik. Süreci bir bütün 
olarak düşünürsek, hayatımızı belli bir denge ve bilinç çerçevesinde yönetmeyi ve yapılandırmayı 
becerirsek, zorlukları doğru bir şekilde aşabilirsek mutlu olabileceğimizi öğrendim. Çok farklı ve ilgi çekici 
bir deneyimdi. Bana bu süre boyunca yardım eden supervisorlarıma ve ödül liderime çok teşekkür ederiz.  
 
Program hakkında ayrıntılı bilgi için  https://www.intaward.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Tüm öğrencilerimize iyi tatiller dileriz.  
 
Saygılarımızla, 
 
İDV Özel Bilkent Lisesi TDOEIA Ödül Birimi 

https://www.intaward.org.tr/

