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Vilniaus šv. Kristoforo  
progimnazijos vizija 



Pranešimo 
tikslas:  
◦ atskleisti XXI amžiaus įgūdžius, 

kuriuos padeda ugdyti(s) tarptautinė 
DofE („The Duke of Edinburgh‘s 
International Award“) programa bei 
pasidalinti Vilniaus šv. Kristoforo 
progimnazijos dalyvavimo šioje 
programoje gerąja patirtimi.  

 

 



◦ XXI amžiaus kompetencijos: 

 

1. Kritinis mąstymas 

2. Kūrybiškumas 

3. Komandinis darbas ir lyderystė 

4. Komunikabilumas 

5. Skaitmeninis raštingumas 

6. Lankstumas ir atvirumas 

7. Socialinė ir globali atsakomybė 

 

 



DofE 
programos 
įgyvendinimą 
lemia: 

Nuostatos 

Mokytojų komandos 
bendradarbiavimas, 
pozityvus profesionalumas 

Kiekvieno mokinio aktyvus 
įsitraukimas  



Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 
geroji patirtis 

Tarptautinė DofE programa, veikdama daugiau kaip 130 pasaulio šalių, įkvepia 
milijonus jaunų žmonių prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir patiems nuspręsti, ką, 
kaip ir kur jie tobulins ir kaip ugdys save. Skirta nuo 14-24 m.  

◦ Mokinys išsikelia savo tikslus: 

◦ Savanorystė – dalyviai teikia paslaugas savo benduromenei, užsiima savanoriška 
veikla ir ugdo socialinę atsakomybę.  

◦ Aktyvi veikla – jauni žmonės yra skatinima gerinti savo fizinę formą, ugdyti sveikos 
gyvensenos įgūdžius ir taip rūpintis savo fizine bei psichikos sveikata (pvz.: nubėgti 
per tam tikrą laiką). 

◦ Įgūdžiai – įgalina jaunimą atpažinti ir ugdyti savo talentus, skatina pasitikėjimą 
savimi (pvz.: išmokti siuvinėti, kepti pyragą, joti žirgu).  

◦ Žygiai – jaunuolių grupės patiria nuotykių gamtoje ir taip ugdo komandinio darbo 
įgūdžius, išmoksta pozityviai spręsti konfliktus, pradeda labiau rūpintis savo aplinka.  

Kai įgyvendina savo išsikeltus tikslus, keliauja į bandomąjį, o po to į kvalifikacinį žygį, 
kurį vertina nepriklausomas ekspertas. Programos dalyviai, įveikę visus tikslus ir žygius, 
gauna bronzos ženklelį apdovanojimų šventėje.  

 



Įgūdis. Nusprendžiau dalyvauti DofE projekte, nes 
norėjau išbandyti save – ar aš sugebėsiu priversti save 
siekti ir pasiekti visus išsikeltus tikslus, ar ištversiu ir 
nepasiduosiu sunkiu momentu. Džiaugiuosi, kad 
išsiugdžiau truputį daugiau kantrybės ir išsiuvinėjau 
tokį gražų paveikslą „Pakrantė“. 

Savanorystė. Aš labai džiaugiuosi, kad 

nusprendžiau dalyvauti šiame projekte, nes aš 
išmokau tai, ką seniai norėjau išmokti. Man labai 
patiko savanoriauti – dirbti su vaikais. 



  

Sportinė veikla. 
Sunkiausia buvo ir yra nepasiduoti kelyje. 
Didžiuojuosi mūsų komanda ir mūsų puikiu bendradarbiavimu. Dauguma iš mūsų buvome 
nepažįstami, bet šio apdovanojimo dėka mes susipažinome ir šiuo metu esame labai puiki draugų 
kompanija. 



Tarptautinė DofE programa 
◦ Jaunas žmogus renkasi pats.  

◦ Jis išsikelia savo tobulėjimo tikslus, susiplanuoja 
veiklas.  

◦ Be to, programa sukuria palankias sąlygas ugdytis 
kompetencijas ir gebėjimus: kritinis mąstymas; 
kūrybiškumas; komandinis darbas ir lyderystė; 
komunikabilumas; lankstumas ir atvirumas 
pokyčiams; skaitmeninis raštingumas ir socialinė- 
globali atsakomybė.  

◦ Programoje nėra konkuravimo ar lenktyniavimo, 
lyginimosi su kitais. Dalyvis stengiasi šiandien būti 
geresnis nei buvo vakar. 

 



Įkvėpti ir motyvuoti... 

◦ Motyvuoti, palaikyti vieni kitus:  

Norėčiau Tau padėkoti už.... ir palinkėti...., ir siunčiu Tau šią dovaną.... Šios užduotys labai suartina 
komandos narius ir vadovus! 

◦ Žaisti komandos telkimo žaidimus.  

◦ Aktyviai leisti laiką lauke, žingsniuoti ir siųsti nuotraukas nuėjus pvz.: 5000 žingsnių.  

◦ Aptarti sėkmes – nuo skanaus deserto paruošimo, kokybiško pasportavimo iki pagalbos klasės draugui 
mokantis tam tikro dalyko. Tai įkvepia ir padeda judėti pirmyn.  

◦ „Kurstyti“ motyvaciją - išsikalbėti, pasidaliinti sunkumais – matydami, jog yra ne vieni, dalyviai suvokia, 
jog jų išgyvenimai, mintys ir emocijos yra natūralios ir žmogiškos reakcijos, kurias reikia priimti, suprasti 
ir, palaikant vieniems kitus, laikytis numatyto plano, judėti pirmyn.  

◦ Pasididžiavimas savo įvykdytais tikslais - įvykdžius tam tikrą veiklą, negali sustoti. 

 



DofE programa 
– varomoji jėga  
◦ Sulėtėjusį laikotarpį mes pavertėme 

programos įgyvendinimo koziriu mūsų 
mokykloje.  

◦ Geresnio, šviesesnio laukimas - DofE 
programa ir tapo ta varomoji jėga, kurios 
dėka dalyviai  

◦ gali daugiau bendrauti,  

◦ planuoti,  

◦ kurti, siekti tikslų ir ... 

◦ svarbiausia, LAUKTI bendro rezultato, t.y. 
žygio - jiems laisvės, nuotykių simbolis – tai, 
ko visi išsiilgę. 

 





 
 



Komanda, kuri „dirba širdimi“... ir  
besąlygiškas tikėjimas DofE dalyviu 

 



Įžvalgos ir rezultatai 

1. DofE programa - aktyvus mokinių įsitraukimas.  

2. Programa, kurioje ugdomos mokinių kompetencijos.  

3. Tikėjimas kitu ir jo galiomis veikti.  

4. Glaudaus ryšio kūrimas.  

5. Bendrystė keičia ir mokinius, ir mokytojus,  

ir visą mokyklos bendruomenę.  

 

 

 



Pabaigai… 

 

Nė vienas žmogus nėra tarsi atskira sala; 

kiekvienas esame gabalėlis kontinento, žemės 

dalis.  

  Iš John Donne XVII amžiaus meditacijos 
 

 


