
Kaip veikia DofE programa pasaulyje ir Lietuvoje?

Trumpa 2015 - 2016 m. veiklos apžvalga  

2015 m. Inga Čėsnaitė 

Nacionalinė programos koordinatorė

2016 m. lapkričio 11d. Vilnius



• Sudaryti galimybes vis didesniam skaičiui jaunų žmonių nuo 14 iki 24 m. iš 
viso pasaulio dalyvauti programoje ir, mokantis iš patirties, pažinti save, 
atrasti savo talentus bei juos tobulinti.

• Tikime, kad jauni žmonės mokosi ir už klasės ribų, dažniausiai savo laisvu
laiku ir todėl turėtų sulaukti deramo įvertinimo ir pripažinimo.

DofE programos vizija: 



Kokiu principu veikia programa pasaulyje?

Tarptautinis DofE Fondas

Europos, Viduržemio jūros ir 
Arabų šalių regionas (EMAS)

Nacionalinis programos 
koordinatorius šalyje, NAC

Apdovanojimus 
vykdanti organizacija, 

AVO

Savarankiškas apdovanojimų centras, 
SAC
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Pasaulinis programos veiklos modelis

Tarptautinis DofE Fondas

Europos regionas 
(EMAS)

NAC

AVO

SAC

Azijos regionas 

NAC

AVO

SAC

Afrikos regionas

NAC

AVO

SAC

Amerikos regionas

NAC

AVO

SAC





Princas Edvardas aktyviai prisideda prie DofE programos plėtros Pasaulyje. 
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Kaip programa veikia Lietuvoje?

Tarptautinis DofE Fondas

Švietimo ir mokslo ministerija, 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Nacionalinis apdovanojimų centras, 
DofE programos skyrius

Apdovanojimus vykdanti 
organizacija, AVO Gimnazija Nevyriausybinė 

organizacija

Nacionalinis programos  
koordinatorius 
LietuvojePatariamoji 

taryba
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DofE programa –
Didžiosios Britanijos prekybos rūmų Lietuvoje

socialinės atsakomybės partnerė



• Jaunimo pasiekimai DofE programoje yra pripažįstami aukštojo mokslo
ir verslo įstaigų.

• DofE nacionalinis centras – pati save išlaikanti struktūra.

• Programoje turi galimybę dalyvauti visi jauni žmonės nuo 14 iki 24 m.

Nacionalinės veiklos kryptys iki 2020 m. 



Programos plėtra Lietuvoje 2016 m.

52 mokyklos ir kito tipo 
organizacijos Lietuvoje šiuo metu 

įgyvendina DofE programą.

Beveik 200 jaunų žmonių kasmet 
pradeda savo kelionę 
apdovanojimo link. 

Per 110 DofE ir žygio vadovų, vertintojų ir savanorių yra 
pasiruošę padėti jaunimui išsikelti tikslus, reflektuoti naują 

patirtį, pasirengti žygiams gamtoje. 
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NVO Mokyklos Kolegijos Verslo org. Kita

2016 m. DofE organizacijų 
pasiskirstymas pagal teisinį statusą 



DofE programą vykdančių organizacijų skaičiaus 
kaita pagal mokslo metus (nuo 2014-2016 m.)
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2013-2016 m. iš viso įteikti DofE programos ženkleliai
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2013-2016 m. įteiktų ženklelių pasiskirstymas 
tarp berniukų ir mergaičių

Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. 

2016 12 33 0 4 0 0 49

2015 6 26 2 0 0 2 36

2014 12 38 7 19 1 0 77

2013 9 46 1 15 0 0 71

Viso: 39 143 10 38 1 2 233

Bronza Sidabras Auksas
Metai Viso:



Tarptautinis sertifikatas ir 
ženklelis



Programos nauda dalyviams: 

• Pagerino bendravimo gebėjimus: jaunuoliai lengviau bendrauja su 
nepažįstamais žmonėmis ir tapo atviresni pradėti pokalbį ar išsakyti 
nuomonę. 

• Pakeitė požiūrį į save: padidėjo pasitikėjimas savimi, atrado teigiamas 
ir neigiamas savo puses, tapo drąsesniais ir nebijančiais priimti 
iššūkius. 

• Ėmė labiau atsižvelgti į šalia esančius žmones.

• Pradėjo labiau stengtis ir judėti į priekį darant veiklas, be to, padėjo 
atidžiau planuotis laiką.

Kokybinis programos poveikio tyrimas, VU dokt. S. Kairė, 2015 m. 



Dalyvių įgyjamų ir tobulinamų kompetencijų
matavimo įrankis (adaptacija Lietuvoje, 2017 m.)

Pasitikėjimas 
savimi

Gebėjimas pažinti 
ir reguliuoti savo 

emocijas 

Atsparumas ir 
ryžtas

Santykiai su 
aplinkiniais ir 

lyderystė

Kūrybiškumas ir 
gebėjimas 
prisitaikyti

Planavimo ir 
problemų 

sprendimo įgūdžiai
Pilietiškumas

Tarpkultūrinė 
kompetencija

Asmeninė ir 
socialinė gerovė

Bendravimo 
gebėjimai



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



Aukso dalyvių žygis Ispanijoje



DofE komanda 

Inga

Nacionalinė programos vadovė

Gytis

Programos kokybės vadovas

Dovilė

Programos plėtros ir Apdovanojimų ceremonijų koordinatorė



Rugilė

Plėtros ir projektų koordinatorė

Ieškome naujo komandos nario (-ės)

Komunikacijos ir renginių koordinatorius (-ė)

Karolina

Programos administratorė ir Elektroninės platformos 
konsultantė

DofE komanda 



Komunikacija su 
Nacionaliniu apdovanojimų centru: 

• Licencijos pasirašymas, pratęsimas. 

• Bendravimas per mokymus; 

• Konsultacijos po mokymų pagal poreikį el. paštu ar telefonu;

• Pagalba dėl programos pristatymo jaunimui;

• Sutartys su tėvais, mokėjimai už programą;

• Organizacijos ir dalyvių registracija, naudojimasis eDofE sistema;

• Naujienų viešinimas NAC kanalais: interneto svetainė, socialiniai tinklai, spauda ir kt.; 

• Apklausos ir įvertinimo anketos;

• Statistikos ataskaitos patikslinimas; 

• Papildomi DofE renginiai;

• Kokybės palaikymo vizitas;

• Apdovanojimų ceremonija. 



Programos 
koordinatorių 
susitikimas 

(5 val.)

Įvadiniai 

DofE vadovų 
mokymai 

(2 d.)

Žygių vadovų 
mokymai

(3 d)

Patyrusių 

DofE vadovų 
kval. kėlimo 
seminaras 

(2 d)

Patyrusių 
žygių vadovų

kval. kėlimo  
seminaras          

(2 d)

Tobulėjimas kartu su DofE programa 

Pirmieji metai programoje

Antrieji + metai programoje





Elektroninis eDofE dalyvio profilis 

Greta

Greta



Elektroninės platformos vertimas į lietuvių kalbą



Nauja elektroninė platforma – mobili aplikacija

Iki 2017 balandžio mėn. 



DofE programą finansuoja: 

DofE programą palaiko: 



Programos dalyvio vienkartinis indėlis



Metinis programos vykdytojo 
kvalifikacijos kėlimo mokestis (indėlis)

Organizacijos tipas Nuolaida
Programos 

mokestis, €

Tarptautinė mokykla 0% 290

Privati mokykla 30% 203

Didmiesčių ir rajonų centrų valstybinės mokyklos 60% 116

Nacionalinė nevyriausybinė organizacija 60% 116

Neformaliojo ugdymo centrai (moksleivių rūmai) 60% 116

Mažų miestų ir kaimo vietovių valstybinės mokyklos 70% 87

Multifunkciniai centrai 70% 87

Savivaldybės lygmeniu veikianti nevyriausybinė organizacija 70% 87



Projektinė 
veikla

D modulis: Viešasis kalbėjimas ir 
DofE programos pristatymas

O modulis: Lyderystė ir mokymų 
vedimas

F modulis: Efektyvi komunikacija ir 
informacijos apie DofE programą 

teikimas

E modulis: inovacijos, kūrybiškumas 
ir vadyba

Jaunimo komandos 
mokymai





52 pamokos

18 mokyklų



Vilijos metodas

Lankstinukas tėvams



Vietovių sąrašas žygiams, 
žemėlapiai (2016-17)



Pristatymai mokyklose
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Programos 
pirstatymai 
renginiuose



I

Žygių vertintojų tinklas



Pagalba ir konsultacijos, organizuojant 
rezidavimo projektus



DofE jaunimas





Žygis Slovakijoje



Žygis Čekijoje



Žygis Suomijoje




