Šiais mokslo metais gimnazijoje startavo DofE apdovanojimų programa. Tapome
licenzijuota apdovanojimų programą vykdanti organizacija.
Gimnazijoje programos koordinatorė – pavaduotoja ugdymui Roma Albrikienė,
programos vadovė – vokiečių k. mokytoja Vilma Žukauskienė. Pavasarį prie
komandos prisijungė žygių vadas Artur Dmitrijev.
Apie DofE apdovanojimus
The Duke of Edinburgh's International Award (arba DofE apdovanojimai) yra
pasaulyje gerai žinoma neformalaus ugdymo(si) programa jaunimui.
Programa pradėta 1956-ais metais Edinburgo hercogo princo Filipo (Prince
Philip) Didžiojoje Britanijoje ir nuo tada išplito po 140 pasaulio šalių.
DofE tarptautinių apdovanojimų programa yra išskirtinė ugdymosi programa jauniems
žmonėms nuo 14 iki 24 metų. Programa jiems padeda ugdyti savo talentus, mokytis iš
patirties įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį.
Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia asmeninio tobulėjimo
tikslus. Kadangi kiekvienas žmogus yra unikalus, jaunuolių tikslai taip pat yra individualūs.
DofE apdovanojimų dalyviai nekonkuruoja tarpusavyje, jie tobulina savo paties asmenybę.
Net jei ir programos dalyviai vykdo tą pačią veiklą, jų tikslai ir jų siekimo greitis gali visiškai
skirtis dėl turimų gebėjimų, aplinkos poveikio, ankstesnės patirties. Kadangi programos
tikslas yra tapti geresniu žmogumi, o ne aplenkti kitą, praktiškai visi dalyviai, parodę
atkaklumą ir užsispyrimą, pasiekia savo tikslų. Gerenis savęs pažinimas ir asmeninių
iššūkių įveikimas tampa didžiausiu apdovanojimu jaunam žmogui.
Programa turi tris lygius, kurie skiriasi savo sudėtingumu ir trukme - Bronzą, Sidabrą ir
Auksą. Kiekvienas DofE apdovanojimų dalyvis, padedamas, patariamas programos
vadovo, pasirenka sau tinkamiausią. Šiais mokslo metais gimnazijoje startavo 8
gimnazistai, pasirinkę Bronzos lygį. Tai Živilė Baniūnaitė, Emilija Čepaitė, Agnė
Lideikytė, Neda Maziliauskaitė, Danutė Pleskūnaitė, Aurelija Rimeikytė, Meda
Satkauskaitė, Rokas Pumputis
Jauni žmonės programoje dalyvauja savanoriškai, savo laisvu laiku. Programa orientuojasi
į mokymąsi iš gerosios patirties, taip padedant atsiskleisti užslėptiems talentams.
Pabaigus pasirinktą programos lygmenį, jaunuoliams įteikiami tarptautiniai sertifikatai ir

nuopelnus atspindintys ženkleliai. Iškilmingos apdovanojimų ceremonijos vyksta
Didžiosios Britanijos ambasadoje Vilniuje.

“Dalyvavimo programoje patirtis yra įrodymas, kad viskas gali būti pasiekiama
užsispyrimo ir kantrybės dėka. Europa susiduria su didžiule jaunimo nedarbo
problema, bet šios savybės išlavintos DofE programoje neleis prapulti - jos
yra bene pačios svarbiausios darbo paieškose",
Edinburgo hercogas princpas Filipas

