Kas ir Edinburgas hercoga starptautiskā
jauniešu pašaudzināšanas programma Award?
Programma Award ir neformālās izglītības rīks, kas palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam.
Pasaulē vadošais jauniešu pašizaugsmes apbalvojums, kas ieviests 1956. gadā, ir iedvesmojis vairāk nekā
astoņus miljonus jauniešu vecumā no 14 līdz 24 gadiem izaicināt pašiem sevi sasniegt savus mērķus.

Programma Award ir pieejama 140
valstīs un teritorijās.
Kopš 2006. gada iespēja iesaistīties
programmā Award ir dota arī Latvijā
dzīvojošiem

jauniešiem.

Tiesības

īstenot programmu Award Latvijā
ir piešķirtas Valsts izglītības satura
centram.

Programmas Award apbalvojumi
Katrs jaunietis vispirms lemj par to, kāda līmeņa apbalvojumu par savu mērķu sasniegšanu viņš vēlētos saņemt.
Bronzas apbalvojums
Sasniedzams no
14 gadu vecuma.

Sudraba apbalvojums
sasniedzams no
15 gadu vecuma.

Zelta apbalvojums
sasniedzams no
16 gadu vecuma.

Programmas Award jomas
Katrā līmenī jaunietis ar sava Award vadītāja un attiecīgās jomas trenera – pieredzējuša cilvēka, piemēram,
skolotāja, attiecīgās jomas profesionāļa, u.c. – palīdzību izvirza sev vienu mērķi katrā no programmas Award
jomām.
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Kas ir Award vadītājs?
• Pilngadīga persona, kas apmeklējusi Valsts izglītības satura
centra organizētās Award jauno vadītāju apmācības un ieguvusi
Award vadītāja sertiﬁkātu;
• Cilvēks, kurš palīdz jaunietim izveidot individuālu izaugsmes
programmu un kurš seko līdzi programmas dalībnieka virzībai uz
individuālo mērķu sasniegšanu.

Piedzīvojumu
ceļojums

Projekts

Kādēļ ir vērts kļūt par Award vadītāju?
Profesionālās kompetences pilnveide – Valsts izglītības satura centrs organizē Jauno Award vadītāju kursus
un Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības. Award vadītājiem ir iespēja apmeklēt pieredzes
apmaiņas seminārus gan Latvijā, gan ārzemēs.
Pašizaugsme un sava redzesloka paplašināšana – atbalstot

“Tas āķis, kas mani sākotnēji

jauniešus individuālo izaicinājumu meklējumos, Award vadītāji parasti

piesaistīja, bija vārds –

gūst iedvesmu pilnveidoties pašiem.

pašizaugsme. Saredzēt,

Latvijas apceļošana un tās dažādo bagātību iepazīšana – Award

sadzirdēt, riskēt,

vadītājiem paredzētie pasākumi notiek dažādās Latvijas vietās.

pilnveidoties un augt, kas,

Papildus tam divu, trīs vai četru dienu piedzīvojumu ceļojums kopā

manuprāt, vecumam neliek

ar programmas dalībniekiem noteikti ļaus atklāt ko jaunu.

robežas.”

Pasaules iepazīšana – Award vadītājiem ir iespēja piedalīties dažādos

Ligita Millere,
Taurupes pamatskola

ārzemēs organizētos pasākumos, kur tiek iegūti gan jauni iespaidi, gan
notiek vērtīga pieredzes apmaiņa ar citu valstu pārstāvjiem.
Award vadītāji ir aicināti piedalīties
dažādos pasākumos, kurus apmeklē
sabiedrībā

pazīstamas

piemēram,

valsts

personas,

amatpersonas,

aktieri, mūziķi, sportisti un citi.
Ik gadu Valsts izglītības satura centrs
organizē:
• apbalvojumu pasniegšanas
ceremoniju;
• Award rudens talku Likteņdārzā.

“Award man ļauj iziet no ikdienas rāmjiem - daudz foršu draugu gan vadītāju, gan jauniešu vidū.”
Ineta Legzdiņa, Mežinieku pamatskola
Saskarsmes ar jauniešiem dažādošana – programmas īstenošana ļauj iepazīt jauniešus, ar kuriem ikdienā
strādā ārpus formālo vērtējumu rāmjiem, tādējādi stiprinot esošās attiecības.
“Mana motivācija būt Award vadītājai
ir iespēja palīdzēt jauniešiem
sagatavoties dzīvei.
Jaunjelgavas Award vienība cenšas
izmantot iespējas, kurās jaunieši
savus piedzīvojumu ceļojumus un
projektus var īstenot ārzemēs, tādā
veidā iepazīstot pasauli.”
Sandra Rizga,
Jaunjelgavas vidusskola

Programmu īsteno:

Iespēja palīdzēt jauniešiem atrast dzīves ceļu un lietderīga
laika pavadīšanas aktivitātes un atklāt talantus – Award
vadītājs ir persona, kura pēc iepazīšanās ar programmas
dalībnieku palīdz jaunietim atrast izaicinājumu katrā
programmas Award jomā un atbalsta individuālās programmas
izpildes gaitā.
Ieguldījums nākotnes veidošanā – Award vadītājs palīdz
paplašināt jauniešu redzesloku un izredzes turpmākajās
mācību un karjeras veidošanas gaitās, tādējādi nodrošinot
viņus ar nepieciešamajām iemaņām patstāvīgai dzīvei.

Programmu atbalsta:

