
От името на Международна награда на херцога на Единбург – България 

приложено Ви изпращам информация за предстоящата кампания по лицензиране на 

училища – „Бъди вдъхновяващо училище!“, провеждан от Международна награда 

на херцога на Единбург - България.  

  

Предоставената информация ще бъде полезна за хората в образователният сектор, като 

ги информира за нови възможности за развитие в сферата на извънкласни дейности, 

които им предоставя водещата престижна международна програма. Училищата в цялата 

страна ще имат възможност да кандидатстват за придобиване на лиценз  за независим 

оператор на  програмата, развиваща лидерски умения чрез неформално образование. 

  

Какво ни предстои през май: 

8 май: Церемония по награждаване на 50 младежи, постигнали ниво Злато и Сребро в 

програмата, които през последните 2 години са доброволствали, спортували, развивали 

умения, ориентирали са се в природата и са участвали в проект в ползва на местна 

общност. Развили са умения като целеполагане, работа в екип, самостоятелност, 

дисциплина, издръжливост, отговорност към себе си и общността; 

Кой ще присъства: Президента на Р. България Румен Радев; Н. Пр. Ема Хопкинс, 

посланик на Великобритания в България; представители на МОН и ММС; млади хора; 

учители;  директори; представители на Бизнеса.  

 

Оставам на разположение при нужда от повече информация или въпроси.  

 

Благодаря Ви за отделеното време! 

 

Поздрави,  

Евгения Ковачева 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Бъди вдъхновяващо училище!” 

 

Училища от цялата страна могат да кандидатстват за международно 

признатата програма 

 

От 16 април 2019 г. училища 

от цялата страна могат да 

кандидатстват и да получат 

лиценз към Международната 

награда на херцога на 

Единбург – България 

(накратко Наградата) в 

пролетната кампания  на 

Наградата - “Бъди 

вдъхновяващо училище!”. 

 

Придобивайки лиценз за 

независим оператор на 

престижната международна 

програма, училищата ще 

получат достъп до 

изпитаната методология на 

Наградата, която развива 

лидерски умения чрез 

неформално образование. 

Програмата дава добавена 

стойност на образователния 

процес, като сертифицира 

всички знания и умения, 

придобити в извънкласните 

дейности и утвърждава 

училището като 

привлекателно място и среда 

за развитие на младите хора. В основата на програмата стои развитието на лидерски 

умения у младите хора,  с цел постигане на по-устойчиво развитие на образователната 

система и позитивна среда за реализация. 

 

До 20 май всяко училище и организация в България има възможност да заяви желанието 

си да стане  независим оператор в Наградата чрез попълване на онлайн форма тук. След 

разглеждане на кандидатурите, одобрените училища преминават процедура по 

лицензиране, а техни учители и служители – обучителен курс за Лидери в Наградата, за 

да прилагат програмата в рамките на тяхната организация. Като такива те стават част от 

http://intaward-bg.org/apply/


развитието и израстването на младежите по време на тяхната индивидуална програма, 

помагат им в постигането на поставените от тях лични цели и поддържането на 

мотивацията и постоянството, за да получат международно признание за своите усилия. 

 

 


