
DofE apdovanojimų programa 



Pasaulinė programa 

140 
pasaulio 
šalių 

8 mln. jaunų 
žmonių 

vykdoma  
58 metus 



The Duke of Ediburgh‘s International Award  

(DofE tarptautiniai apdovanojimai) yra pasaulyje viena pirmaujančių 

lyderystės programų jauniems žmonėms.  
 

Tai savanoriška, nekonkurencinga ir kiekvienam jaunam žmogui 

nuo 14 iki 24-erių metų amžiaus atvira programa.  
 

Programa veikia mentorystės principu – programos dalyvius 

konsultuoja specialiai apmokytas mokytojas – DofE apdovanojimų 

vadovas.  

Kokia tai programa? 



DofE apdovanojimų veikimo principas 

 DofE apdovanojimai veikia mentorystės principu, kuomet jauni 

žmonės išsikelia asmeninio tobulėjimo tikslus keturiose veiklose ir 

atkakliai jų siekia.  

 Jaunus žmones konsultuoja specialiai apmokytas DofE apdovanojimų 

vadovas (turintis nacionalinės agentūros išduotą sertfikatą).  

 DofE vadovai dirba tik licencijuotose organizacijose, siekiant užtikrinti 

programos kokybę licencijas išduoda ir peržiūri reikalavimų atitikimą 

nacionalinis programos koordinatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.  

 



Programa ≠ Projektas 

Pradžia Pabaiga 

Ilgalaikė Progresyvi 



Ilgalaikė ir progresyvi programa 

Programa siūlo tris progresyvius lygius, kuriuos sėkmingai užbaigus įteikiamas 
atitinkamo lygmens bronzos, sidabro arba aukso ženklelis. Kiekvienas lygmuo 

reiškia vis didesnį iššūkį ir didesnį įsipareigojimą.  

Jaunas žmogus konkuruoja tik pats su savimi, mesdamas iššūkį savo 
įsitikinimams apie tai, ką jis sugeba ir gali pasiekti.  

Dofe apdovanojimų programos trys lygiai:  
 



Ką jaunas žmogus veikia, dalyvaudamas 

programoje? 

Dalyviai patys sau kuria programą, išsikeldami asmeninio tobulėjimo tikslus keturiose programos dalyse: 

Tik aukso ženklelio 
siekiantiems! 



padėti pagyvenusiems žmonėms, rūpintis gyvūnais, rinkti lėšas labdarai, 
padėti mokyti vaikus ir kita.  Paslaugos 

groti muzikos instrumentu, mokytis užsienio kalbų, vaidinti teatre, tobulinti 
viešojo kalbėjimo gebėjimus debatuose ar pan.  Aktyvi veikla 

tai toks aktyvus poilsis kaip, krepšinis, šokiai, plaukimas, slidinėjimas, 
jodinėjimas, stalo tenisas, šaudymas iš lanko ir kita veikla. Įgūdžiai 

leistis į žygį pėsčiomis, baidarėmis, dviračiais, žirgais.  Žygiai 

Dofe apdovanojimų vadovas padeda išsikelti pamatuojamus, konkrečius bei ne per sunkius ar ne per 
lengvus tikslus. Turi išlikti iššūkis! 
 

Pavyzdžiui: 



Dalyviai yra patys atsakingi už 
progresą, kurį fiksuoja EPK, 
reguliariai aprašydami savo 

pasiekimus.  

 

Kartu su ženkleliu ir sertifikatu  
išduodamas priedas, kuriame 

nurodomos vykdytos veiklos 
ir jų trukmė.  

Programos vadovai gali stebėti 
kiekvieno dalyvio prisijungimą, 

todėl atsiranda galimybė 
koordinuoti didesnį skaičių 

jaunų žmonių. 

Elektroninė pasiekimų knygelė (EPK) 



Norime dalyvauti programoje! 



Dalyvavimo programoje procesas 

• Smalsūs ir 
norintys tobulėti 

mokiniai  

DofE programos 
pristatymas 

• Įvadinis grupės ir 
DofE vadovo 
susitikimas 

 

• Tikslai + EPK 

Veikla 

• Refleksijos 
susitikimai 

 

• Pasiruošimas 
žygiui 

Žygis 

 

• Baigiamasis 
susitikimas 

Apdovanojimų 
ceremonija  

Veiklų instruktoriai 

Žygių 

vadovai 

DofE 

apdovanojimų 

vadovas 



Progamos nauda jaunam žmogui  

„Tai, kad man teko garbė paspausti ranką princui Filipui 
privertė suklusti rezidentūros atrankos komisiją.  
 
Kai pradėjau pasakoti apie savanoriškos veiklos metu 
išsiugdytus įgūdžius bendrauti su senyvo amžiaus 
žmonėmis, gebėjimą įveikti stresines situacijas 
sportuojant ir aistrą fizikai, jiems abejonių nekilo – tai 
tos savybės, kurios reikalingos gydytojui.“ 
 

 
okulistas rezidentas Eugenijus Žvykas 

Turi bronzos ženklelį 



Progamos nauda jaunam žmogui  

„Stojant į „Bath“ universitetą motyvaciniame laiške 
paminėjau, kad turiu DofE apdovanojimų ženklelį. 
Tai buvo labai lakoniška, tačiau subtili užuomina, 
kad esu motyvuota, aktyvi ir atkakli.  
 
Jungtinėje Karalystėje DofE yra ypatingai vertinama 
schema su aiškiu tarptautiniu kokybės standartu. 
Neabejotinai programa suteikia man pranašumo 
prie kitus stojančiuosius.“ 
 

ekonomikos studentė Jutina Ramiškaitė, 
turi sidabro ženklelį  



Kodėl mokyklai verta dalyvauti programoje? 
  

Patikima ir 
kokybiška 

Ryšiai su 
žinomais 

žmonėmis 

Rekomenduoja 
ŠMM 

Verslo 
pripažinimas 

 

  

Tarptautinių 
studijų 

galimybės 

Matoma ir 
išskirtinė 
mokykla 

Stažuotės 
užsienyje 

Mokinių 
tėvų 

palaikymas 



Nacionalinio koordinatoriaus teikiama parama mokyklai 

Lietuvos vaikų 
ir jaunimo 
centras 

Elektroninė 
pasiekimų 

knygelė 

Mokyklos 
matomumas 
ir viešumas 

Reguliarios 
konsultacijos ir 

palaikymas 

Programos 
pristatymas 

bendruomenei 

Progresyvūs 
kvalifikacijos 

kėlimo 
mokymai Metodiniai 

leidiniai 
programos 
vykdymui 

Pagalba su 
žygiais ir 

rezidavimo 
projektais 



Progresyvūs mokymo kursai 

Naujų 
programos 
vadovų mokymai 

Patyrusių 
programos 
vadovų 
kvalifikacijos 
kėlimo seminaras 

Žygių vadovų 
mokymai 

Programos 
vadybos  

mokymai 

Programos vadovai mažiausiai kartą per 
metus yra kviečiami į progresyvius 
mokymo ir kvalifiakcijos kėlimo kursus. 



Nacionalinio koordinatoriaus teikiama parama dalyviui 

Lietuvos vaikų 
ir jaunimo 
centras 

Elektroninė 
pasiekimų 

knygelė 

Praktikos 
galimybės 

versle 

Partnerių 
nuolaidos 
jaunimo 
veikloms 

DofE 
stipendija 
dalyviui 

Kvietimai į 
renginius su 

žinomais 
žmonėmis 

Naujos 
pažintys 

Lietuvoje ir 
pasaulyje 

Talentų 
pasirodymai 
Dofe rėmėjų 
renginiuose 

Tarptautinių 
žygių ir 
mainų 

galimybės 



Pasirašoma 
licencija su 

mokykla 

Mokytojai registruojasi į 
DofE apdovanojimų vadovų 

mokymus.  

Programos pristatymas 
mokiniams ir programos 

pradžia 

Laikas 
Licencijos pasirašomos 
nuo gegužės 1d.  

Registracija į Dofe apdovanojimų 
vadovų mokymus nuo gegužės 5d.  

2014m. rugsėjis 

Programos pradžia:  

Nacionalinių koordinatorių konsultacijos gyvai, telefonu, el. paštu  





Metinis kvalifikacijos kėlimo mokestis 

Organizacijos tipas Nuolaida 
Programos 

mokestis, Lt 

Tarptautinė mokykla 0% 1000 

Privati mokykla 30% 700 

Didmiesčių ir rajonų centrų valstybinės mokyklos 60% 400 

Nacionalinė nevyriausybinė organizacija 60% 400 

Neformaliojo ugdymo centrai (moksleivių rūmai) 60% 400 

Mažų miestų ir kaimo vietovių valstybinės mokyklos 70% 300 

Multifunkciniai centrai 70% 300 

Savivaldybės lygmeniu veikianti nevyriausybinė organizacija 70% 300 



Programos dalyvio registracijos mokestis 

Programos lygis Dalyvio registracijos mokestis  

jau dalyvavusiems programoje, 

Lt 

Dalyvio registracijos mokestis 

prieš tai nedalyvavusiems 

programoje, Lt 

Bronza - 100 

Sidabras 120 150 

Auksas 150 250 



Susisiekime 

Inga Čėsnaitė 

Nacionalinė programos vadovė 

Tel. +370 673 60335; El. p. inga.c@lvjc.lt 

 

Žilvinas Mažeikis 

Programos kokybės ir plėtros vadovas 

Tel. + 370 646 15301; El. p. zilvinas.m@lvjc.lt 
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