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The Duke of Edinburgh‘s International Award

yra pasaulyje pirmaujanti pozityvios 

lyderystės programa jaunimui. 



Tai savanoriška, nekonkurencinga ir kiekvienam

jaunam žmogui nuo 14 iki 24-erių metų amžiaus 

atvira programa. 



Daugiau kaip 9 mln. 
Jaunų žmonių

140 šalys

60 metų 
patirtis

Pasaulinė programa



Edinburgo hercogo princo Filipo vizitas Lietuvoje, 2006 m.



Princas Edvardas, Inga ir Žilvinas
pasauliniame programos vykdytojų 

Forume Maltoje 2012 

Princas Edvardas, 
Esekso grafas



Programos plėtra Lietuvoje 2014 – 2015 m.

Apie 30 mokyklų ir kito tipo 
organizacijų šiuo metu 

įgyvendina DofE programą

Daugiau kaip 100 jaunų žmonių 
kasmet pradeda savo kelionę 

apdovanojimo link. 



Trys progresyvūs lygiai asmeninių iššūkių link

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



Paslaugos
Padeda jauniems žmonėms suprasti pagalbos kitiems ir savo 

bendruomenei vertę. 

DofE dalyviai savanoriauja parodos „Studijos 2015“ Litexpo metu



SPORTAS
Skatina rūpintis savo fizine
sveikata, lavinant sveikos

gyvensenos įgūdžius, 
aktyviai sportuojant. 

Dalyviai rodo išmoktą lindihopo šokį. 



ĮGŪDŽIAI
Įgalina atpažinti ir ugdyti savo talentus, skatina 

pasitikėjimą savimi bei kūrybiškumą. 

Ugnė, dalyvaudama programoje mokėsi kaip vairuoti motociklą ir fotografuoti. 



ŽYGIAI
Skatina atrasti gamtą ir patiriti nuotykių, veikiant komandoje, planuojant 

ir įveikiant nuo 2-4 dienų kelionę pėsčiomis, dviračiu ar baidarėmis. 

DofE dalyvių nuotykiai bandomojo žygio metu Aukštadvaryje, 2015 m.  



Nacionalinis ir tarptautinis pripažinimas

Sėkmingai užbaigęs pasirinkto lygio 
veiklas, jaunas žmogus apdovanojamas 

tarptautiniu sertifikatu ir ženkleliu
kasmetinėje Apdovanojimų ceremonijoje 

Jungtinės Karalystės ambasadoje 
Vilniuje. 



„Esu įsitikinęs, kad svarbiausia - rasti 
pusiausvyrą savo gyvenime, atrasti savo vietą 
pasauly. Manau, dalyvavimas DofE programoje 

man padeda šioje paieškoje.“

- Viačeslav Judin

„Bronzos ženklelis, kurio aš siekiu DofE
programoje, ne tik įrodys mano sugebėjimus 
ar pažymės atliktas veiklas, bet ir patvirtins 

norą ir nepasidavimą tobulėjant“

– Emilija Čekanavičiūtė

DofE programos poveikis jaunam žmogui



Verslo organizacijos išmėgina programos poveikį 

„Verslo įmonės ieško darbuotojų, kurie 
demonstruoja ne tik puikius akademinius 
rezultatus, bet moka dirbti komandoje, 

savarankiškai tobulėti ir priimti sprendimus, yra 
komunikabilūs. Tai yra būtent tokie įgūdžiai, 

kuriuos ugdo DofE apdovanojimų programa.“ 

Lina Gelumbauskaitė, 
PriceWaterhouseCoopers
personalo vadovė



Verslo pripažinimas

„Aš tikrai teikčiau pirmenybę darbuotojui, 
kuris yra dalyvavęs šioje programoje, nes 
dalyvavimo faktas parodo jauno žmogaus 

atkaklumą bei atsakingumą“

Tom Nicholson, „Jurgis ir drakonas“ picerijos savininkas. 
Turi sidabro ženklelį.



Kas palaiko dalyvius?

Greta, 18 m., 
programos dalyvė

DofE programos 

vadovas 

Veiklos 

instruktorius

Žygio vadovas



Geografija + DofE programa?



DofE programos iššūkiai Lietuvoje

2014 m. 

1999 m.



September 15





Žygių dalies įgyvendinimo etapai

Pristatymas
Kvalifikacinis 

žygis
Bandomasis 

žygis
Mokymai

Planavimas ir 
pasiruošimas

• Dalyviai 
pasirenka 
vietą, tikslą, 
keliavimo būdą. 



Žygių tipai

Kryptinga veikla 
(intelektualinis iššūkis) Žygiavimas 

(fizinis iššūkis)

1. Ekspedicija
2. Tiriamoji kelionė 
3. Kitas projektas 



Tirti grupės 
dinamiką

Natūralaus pasaulio tyrinėjimas: pakrantės, 
upių slėnių, augalų, paukščių, gyvūnų, 

vabzdžių stebėjimas, pažinimas. 

Tirti žmonių veiklos poveikį: lankytojų 
padariniai nacionaliniams parkams, 
šiukšlių, užterštumo tyrinėjimas ir kt. 



Lygis Žygio trukmė Minimali veiklos trukmė per dieną

Bronza 2 dienos ir 1 naktis Mažiausiai 6 valandos, iš kurių mažiausiai 3
valandos praleidžiamos kelionėje.

Sidabras 3 dienos ir 2 naktys Mažiausiai 7 valandos, iš kurių mažiausiai 4* 
valandos praleidžiamos kelionėje.

Auksas 4 dienos ir 3 naktys Mažiausiai 8 valandos, iš kurių mažiausiai 5*
valandos praleidžiamos kelionėje.

* Tiriamosios kelionės atveju minimali trukmė – 3 valandos.

Reikalavimai laikui



Lygis Minimalus atstumas 
ekspedicijoms

Minimalus atstumas 
tiriamosios kelionėms

Bronza 24 km

Sidabras 48 km 36 km

Auksas 80 km 48 km

Reikalavimai atstumams



Žygių dalies įgyvendinimo etapai

Pristatymas
Kvalifikacinis 

žygis
Bandomasis 

žygis
Mokymai

• Dalyviai tol 
dalyvauja 
mokymuose, 
kol įgyja 
reikiamų 
įgūdžių. 

Planavimas ir 
pasiruošimas

• Dalyviai 
pasirenka 
vietą, tikslą, 
keliavimo būdą. 



Pirmosios pagalbos praktiniai mokymai



Pirma pagalba ir reagavimas, esant kritinei situacijai



Maršruto planavimas

September 15

Tinkamo žemėlapio pasirinkimas. 
Detalaus maršruto suplanavimas. 



Navigacija: geografinės krypties ir 
kelionės krypties nustatymas

Savo buvimo vietos radimas žemėlapyje
Žemėlapyje pažymėtų objektų atradimas realioje aplinkoje



Stovyklavietės įkūrimas, įskaitant maisto paruošimą



Komandos formavimas. 
Techniniai įgūdžiai priklausomai nuo kelionės tipo ir kt. 



Žygių dalies įgyvendinimo etapai

Pristatymas
Kvalifikacinis 

žygis
Bandomasis 

žygis

• Vadovas gali 
įsikišti ir padėti

Mokymai

• Dalyviai tol 
dalyvauja 
mokymuose, 
kol įgyja 
reikiamų 
įgūdžių. 

Planavimas ir 
pasiruošimas

• Dalyviai 
pasirenka 
vietą, tikslą, 
keliavimo būdą. 
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Pastabumo įgūdžiai ir informacijos 
fiksavimas skirtingais metodais



Žygių dalies įgyvendinimo etapai

Pristatymas
Kvalifikacinis 

žygis

• Vadovas 
mobilaus 
telefono 
atstumu

Bandomasis 
žygis

• Vadovas gali 
įsikišti ir padėti

Mokymai

• Dalyviai tol 
dalyvauja 
mokymuose, 
kol įgyja 
reikiamų 
įgūdžių. 

Planavimas ir 
pasiruošimas

• Dalyviai 
pasirenka 
vietą, tikslą, 
keliavimo būdą. 





September 15



DofE žygių vertintojų tinklas



Žygių dalies įgyvendinimo etapai

Pristatymas

• Dalyviai 
pristato savo 
veiklą laisva 
forma savo 
pasirinktai 
auditorijai

Kvalifikacinis 
žygis

• Vadovas 
mobilaus 
telefono 
atstumu

Bandomasis 
žygis

• Vadovas gali 
įsikišti ir padėti

Mokymai

• Dalyviai tol 
dalyvauja 
mokymuose, 
kol įgyja 
reikiamų 
įgūdžių. 

Planavimas ir 
pasiruošimas

• Dalyviai 
pasirenka 
vietą, tikslą, 
keliavimo būdą. 
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Atrasti gamtą, Lietuvą!



Kokia organizacijos dalyvavimo 
programoje pradžia? 



7 žingsniai link programos įgyvendinimo pradžios  

Programos 
pristatymas regione

Administracijos 
sprendimas

2 darbuotojai –
DofE vadovai

Programos 
pristatymas 
studentams/ 
mokiniams

Licencijos 
pasirašymas

Įvadiniai DofE
vadovų mokymai

Programos 
pradžia

Laikas

2015m. pavasaris-ruduo rugpjūtis - spalis

1 ir 3 metų licencijos

nuo gegužės 1d. ruduo

Žygių 
vadovų 
mokymai



Progresyvūs mokymo kursai

Įvadiniai DofE
vadovų  
mokymai (2 d.)

Žygių vadovų 
mokymai (3 d.)

Patyrusių 
vadovų 
kvalifikacijos 
kėlimo 
seminaras

Programos 
vadybos
mokymai

Programos vadovai mažiausiai kartą per 
metus yra kviečiami į progresyvius 
kvalifikacijos kėlimo kursus.



Programos finansavimas

2014 – 2016-ais metais programą 
iš dalies finansuoja Švietimo ir 

mokslo ministerija. 

Siekiant užtikrinti programos veiklos tvarumą ir tęstinumą,  yra numatytas simbolinis 
programos vykdymo mokestis organizacijai, į kurį įskaičiuojami dviejų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo seminarai trunkantys 2d. ir 3 d. Po mokymų darbuotojai gauna 
kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus. 

Visą papildomą informaciją apie programos įgyvendinimą, mokymus ir mokėjimą galima 
gauti susiekus su DofE programos koordinatoriais telefonu ar el. paštu. 



Susiekime 

Inga Čėsnaitė

Nacionalinė programos vadovė
El. paštas: inga.c@lvjc.lt
Tel. +370 673 60335

Dovilė Mažeikienė

Programos plėtros koordinatorė
El. paštas: dovile.m@lvjc.lt
Tel. +370 685 85636

mailto:inga.c@lvjc.lt
mailto:dovile.m@lvjc.lt


Contact channels

https://www.facebook.com/DofELithuania

apdovanojimai@lvjc.lt

#DofElt

www.dofe.lt

https://www.youtube.com/DofELithuania




