
Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Gegužių progimnazijoje vykdoma The Duke of 

Edinburgh's International Award (DofE) tarptautinių apdovanojimų programa. 

DofE yra pasaulyje gerai žinoma savęs tobulinimo programa jaunimui 

įgyvendinama daugiau nei 140 šalių. Programoje gali dalyvauti jauni žmonės nuo 

13 iki 24 metų. Programa pradėta 1956-ais metais Edinburgo hercogo princo Filipo 

(Prince Philip), joje jau yra dalyvavę daugiau nei 8 milijonai jaunų žmonių visame 

pasaulyje. 

Tai savanoriška, neskatinanti dalyvių tarpusavio konkurencijos programa, 

padedanti kryptingai ugdyti turimus įgūdžius ar paskatinanti dalyvį užsiimti nauja 

veikla, atrasti užslėptus talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius ir įprasminant 

savo laisvalaikį. Programa suteikia galimybę patiems dalyviams pasirinkti tobulėjimo 

kryptis ir jiems įdomias veiklas. 

Apdovanojimų programą sudaro trys lygiai: 

Bronza - jaunimui nuo 13 metų, dalyvavimas trunka mažiausiai 6 mėnesius; 

Sidabras - jaunimui nuo 15 metų, dalyvavimas trunka mažiausiai 12 mėnesių; 

Auksas - jaunimui nuo 16 metų, dalyvavimas trunka mažiausiai 18 mėnesių. 

Bronzos ir sidabro Apdovanojimų lygį sudaro trys programos dalys: paslaugos, 

aktyvi veikla, įgūdžiai ir žygiai. Siekiant aukso Apdovanojimo ženkliuko prisideda 

ketvirta dalis – rezidavimo projektas. 

Programos dalyviai dalyvauja reguliariuose susitikimuose su programos 

vadovais, kurie padeda dalyviui išsikelti asmeninio tobulėjimo tikslus ir susiplanuoti 

veiklas išsikeltiems tikslams pasiekti, įveikti kylančius iššūkius, atrasti vidinę 

motyvaciją tobulėjimui, pastebėti vykstantį pokytį. 

Laukiame mokinių, kurie sieks  bronzos apdovanojimo ženkliuko. Jiems padės 

DofE  programos vadovė Indrė Strelkauskienė, žygių vadovė Giedrė Steponavičienė 

ir programos koordinatorė progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė. 

 

Susidomėjai? Kreipkis  

Daugiau informacijos apie programą skaityk čia: www.dofe.lt 

 

 

 

http://www.dofe.lt/


2018-06-21 sėkmingai bronzos lygį pabaigė 5 Gegužių  mokiniai: Marija B., 

Gustė M., Lukas K., Mantas B. ir Dominykas S. DofE programos 

dalyviams, Didžiosios Britanijos ambasadoje įteiktas tarptautinis sertifikatas ir 

simbolinis ženklelis. Tarptautinį sertifikatas yra atpažįstamas praktiškai visuose 

Didžiosios Britanijos universitetuose. Šį sertifikatą palankiai vertina darbdaviai ne tik 

užsienyje, bet ir Lietuvoje. Programos dalyviai taip pat įgauna patirties ir įgūdžių, 

kurie jiems praverčia ir vėliau, įvairiose gyvenimiškuose situacijose. 

 

Marija „Savanorystė man buvo iššūkis.  Padėdama mokytojai 

prailgintoje dienos grupėje tapau drąsesnė, labiau bendraujanti“ 

 

 

Lukas „ Dalyvaudamas DofE apdovanojimų  programoje įgijau 

bendravimo patirties, kantrybės, išgyvenimo gamtoje įgūdžių. 

Susipažinau su naujais žmonėmis.“   

 

Mantas „ Smagu, kai įgyvendinus savo užsibrėžtus tikslus gauni 

tarptautinį apdovanojimą. Džiaugiuosi bronzos ženkliuku“. 

 

 

 

Dominykas  „Kiekvienam patariu aktyviai dalyvauti DofE 

programoje, nes tai yra nepamirštama patirtis visam gyvenimui.“ 

 

 

 

Gustė „Šis projektas yra nuotykis kupinas nepakartojamos 

patirties, nuostabių žmonių, bei nepaprastų akimirkų.“ 

 

 


