
Žygio tikslas.  
Stebėjimas ir fiksavimas. 
Pristatymas bendruomenei. 
Mokymosi medžiaga DofE dalyviams



TURINYS ŽYGIO TIKSLAS

Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti prieš pradedant planuoti 
žygio maršrutą - išsikelti tikslą.  
 
Iš galvojimo apie tikslą gali išplaukti daugybė kitų sprendimų, 
tokių kaip kelionės vieta, keliavimo būdas, fiksavimo būdai ir 
priemonės, rezultatų pristatymas bendruomenei. 
 
Žygio tikslo išsikėlimas turėtų: 
 
1. Žygiui suteikti daugiau prasmės; 
 
2. Padėti daugiau sužinoti apie vietovę, kurioje keliaujama;  
 
3. Padrąsinti apsidairyti aplinkui, vietoj to, kad visą  
žygio laiką žiūrėti sau po kojomis;  
 
4. Padėti parengti įdomesnį ir įžvalgesnį pristatymą 
bendruomenei.  
 
Iš anksto sugalvotas tikslas gali keistis, ypač po bandomojo 
žygio, tačiau galutinis tikslas turi būti sutartas su žygio vadovu 
ir vertintoju iki kvalifikacinio žygio pradžios. Kvalifikacinio žygio 
metu jis gali būti koreguojamas, jeigu stipriai pasikeičia žygio 
aplinkybės.  
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Grupę dominančios sritys 
 
Dalyviai turi pagalvoti apie savo hobius bei juos dominančias 
sritis ir tuomet išsikelti tikslą, kuris atitinka jų interesus. Tikslas 
grupei turi būti tikrai įdomus.  
 
Žygio vadovo vaidmuo šiame procese yra padėti išlaikyti 
pusiausvyrą tarp dalyvių idėjų ir realaus pasaulio (pavyzdžiui, 
turimo laiko ir resursų reikalingų idėjų įgyvendinimui).  
 
Žygio vadovas turėtų padėti dalyviams aiškiai ir logiškai 
pažvelgti į jų idėjas kelionės tikslui, keliavimo būdui ir aplinkai, 
nespausti dalyvių rinktis tik tas žygio vietas ar keliavimo būdą, 
kurie jam patogūs ir gerai žinomi, skatinti dalyvius plėsti savo 
horizontą.  
 
Ekspertų rekomendacijos 
 
Kai tikslas po truputį įgauna kontūrus, verta pasikonsultuoti su 
žmogumi turinčiu aktualios patirties ir žinių norimoje tirti 
srityje. Tai gali būti dominančios srities mokytojas, 
mokslininkas, regioninio ar nacionalinio parko darbuotojas. 
 

Eksperto konsultacija gali būti apie keliavimo būdų ypatumus, 
žygio vietovę, vietinę kultūrą, florą ir fauną arba įdomius 
kampus, kaip tirti norimą sritį. Ši konsultacija dalyviams gali 
padėti išvengti prastų sprendimų ir paskatinti kuo daugiau 
pasiimti iš savo žygio patirties.  
 
Balansas tarp tikslo siekimo ir žygiavimo 
 
Tikslo įgyvendinimo laikas drauge su keliavimo laiku sudaro 
aktyvias žygio valandas (minimalių aktyvių valandų skaičius 
bronzos lygyje - 6 val. / d., sidabro - 7 val. / d., aukso - 8 val. / d.).  
 
Dalyviai patys turi nutarti, kiek laiko jie skirs tyrinėjimui ir tikslo 
įgyvendinimui. Bent pusė minimalių aktyvių valandų turi būti 
skirta keliavimui, tad kai kurioms komandoms gali tekti žygyje 
praleisti daugiau nei minimalų valandų skaičių, kad pavyktų 
įgyvendinti išsikeltus žygio tikslus.  
 
Pildant maršruto kortelę reikia aiškiai parodyti, kiek laiko bus 
skiriama tikslo įgyvendinimui ir kokias konkrečias veiklas jie 
tuo metu vykdys.   

Nuotr. aut. Emmanuel Olguín
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METODIKA S.M.A.R.T. 
TIKSLŲ FORMULAVIMO

Žodis S.M.A.R.T.  – tai iš angliškų žodžių pirmųjų raidžių 
sudarytas akronimas, kur kiekviena raidė turi atskirą reikšmę: 
 
S – specific (konkretus) 
M – measurable (pamatuojamas) 
A – achievable (įgyvendinamas) 
R – relevant (prasmingas)  
T – timely (apibrėžtas laike) 
 
S.M.A.R.T. metodika padeda susidaryti konkretų planą, kaip 
tikslas bus pasiekiamas, tad tokio tikslo siekti yra lengviau. Be 
to, aiškumas padeda užtikrinti, kad išsikeltas tikslas bus 
vienodai suprantamas visų komandos narių.  
 
Tikslo pavyzdžiai:  
 
Netinkamas pavyzdys: Pažinti regioninio parko augalus.  
 
Tinkamas pavyzdys: Pažinti regioninio parko augalų įvairovę, 
atrandant, užfiksuojant (nufotografuojant) ir aprašant 
ypatybes (pagal iš anksto paruoštą kriterijų lentelę) ne mažiau 
kaip 8 augalų rūšis kiekvieną žygio dieną.  
 
 
Tinkamai suformuluotas pavyzdys atitinka šiuos kriterijus:  
 
S – specific (konkretus). Kuo tiksliau ir aiškiau tikslas bus 
suformuluotas, tuo lengviau bus jį pasiekti. Turi būti aišku, 
suprantama ir akivaizdu, ką konkrečiai reikia padaryti. Tikslas 
turi būti išsamiai aprašytas: ką, kaip, kas, kada.  
 

Pirmas pavyzdys yra abstraktus, neaišku, ką konkrečiais 
dalyviai turi padaryti, kaip tai padaryti ir koks tikėtinas 
rezultatas. Dalyviai šį tikslą gali interpretuoti skirtingai, o tai 
veda prie nesusipratimų.  
 
M – measurable (pamatuojamas). Turi būti aiškiai įvardinta, 
kokie rodikliai ar kriterijai bus matuojami. Turi būti numatyta, 
kaip ir pagal ką bus galima įvertinti, ar tikslas buvo 
įgyvendintas ar ne. Tikslas, kurio neįmanoma pamatuoti, 
negali būti įgyvendintas. 
 
Antrame pavyzdyje nurodytas tikslus augalų skaičius, kurį 
reikia užfiksuoti ir aprašyti kiekvieną žygio dieną, kad tikslas 
būtų pasiekiamas, surinktos medžiagos pakaktų išsamiam 
parko augmenijos pristatymui.  
 
A – achievable (įgyvendinamas). Tikslas turi būti 
įgyvendinamas, realiai pasiekiamas. Reikia tvirtai tikėti, kad 
galima jį įgyvendinti. Tikslas turi būti motyvuojantis, tačiau 
iššūkis turi atitikti dalyvių gebėjimus. Neįgyvendinamas tikslas 
nemotyvuos imtis veiksmų. Tačiau per daug paprastas tikslas, 
nesuteiks galimybės tobulėti, išmokti kažką naujo.  
 
Antrame pavyzdyje nurodytas tikslas yra įmanomas atlikti, 
tačiau reikalaujantis pastangų iš dalyvių. Jei būtų užsibrėžta 
aprašyti 50 augalų kiekvieną dieną, dalyviams susidūrus su šia 
užduotimi tikėtina pradėtų svirti rankos. Tuo tarpu, jei 
dalyviams pakaktų tik nufotografuoti kelias augalų rūšis, ši 
užduotis jiems būtų per lengva, neskatintų jų įsitraukti bei 
išmokti naujų dalykų.  
 
R – relevant (prasmingas). Tikslas turi būti prasmingas, veiklą 
įgyvendinantiems dalyviams. Jis turi būti svarbus ir susijęs su 
interesais, įsitikinimais, požiūriu, nuostatomis, pasaulio 
suvokimu. Kitu atveju bus sunku rasti motyvacijos imtis šio 
tikslo.  
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Puiku, jei dalyviai domisi gamta bei augalais arba kaip tik 
mokosi šią temą per biologijos pamokas ir nori pagilinti žinias. 
Jei augalai jų visai nedomina, užduotis gali būti atliekama 
automatiškai, nekeliant atradimų džiugesio bei pasitenkinimo.  
 
T – timely (apibrėžtas laike). Tikslas turi būti apribotas laike, 
t.y. turi būti numatyta tikslo įgyvendinimo pradžia ir pabaiga. 
Svarbu yra tinkamai įvertinti tikslui įgyvendinti reikalingą laiką. 
Tikslui numatytas įgyvendinimo terminas turi būti priimtinas, 
svarbu tikėti, jog konkretų tikslą galima įgyvendinti per 
numatytą laiką.  
 
Pildant maršruto kortelę bei aprašant veiklos planą, reikia 
aiškiai apsirašyti, kada bus įgyvendinamas tikslas. Galima jo 
siekti viso žygio eigoje arba galima nusistatyti konkreičias 
vietas ar atkarpas, kuriose dėmesys bus skiriamas tikslo 
siekimui, tai priklauso nuo išsikelto tikslo ypatumų.  

IDĖJOS ŽYGIO TIKSLUI

Jeigu trūksta idėjų, visuomet galima pasikonsultuoti su savo 
žygio vadovu ar kitu kompetentingu suaugusiu apie tai, kas 
būdinga norimos teritorijos kraštovaizdžiui, augmenijai, koks 
teritorijos istorinis ar ekonominis kontekstas. Taip pat įkvėpimo 
galima rasti žemiau pateiktose idėjose* pagal skirtingas 
interesų sritis:  
 
*tai yra tik idėjos įkvėpimui. Konkrečius tikslus reikės išsikelti 
pagal savo interesus, naudojantis S.M.A.R.T metodiką.  
 
Istorija: Ištirti istorinių mūšių vietas, atkurti istorinių filmų 
vietas, filmuotas žygio vietovėje. Fotografuoti ir aprašyti 
įdomius senus pastatus savo maršrute. 
 
Aplinka: Ieškoti grybų, medžių, vabzdžių ar paukščių, juos 
nufotografuoti, piešti ar apibūdinti aprašant.  
 
Komandinis darbas: Padaryti vaizdo įrašą apie savo komandos 
patirtį žygio metu. Tirti, kaip komandos nariai bendrauja vieni 
su kitais, aprašyti motyvacijos pakilimus ir nuokryčius.  
  
Gamtos apsauga: Stebėti užteršumą žygio metu ir suplanuoti 
kampaniją, kaip sumažinti taršą. Įvertinti transporto priemonių 
poveikį aplinkai pagal jūsų maršrutą.  
  
Sportas: Stebėti ir aprašyti savo emocijas, kurios susijusios su 
fiziniu iššūkiu žygio metu. Paruošti ir nufilmuoti mankštas 
prieš ir po žygio. 
  
Literatūra: Parašyti eilėraščius apie savo žygį. Apsilankyti 
vietose, kurios įkvėpė rašytojus. Sukurti spektaklį apie 
smagiausius žygio momentus, suvaidinti jį pristatymo metu. 
Parašyti istoriją, kuri būti susieta su jūsų žygio įvykiais.  Nuotr. aut. Windows
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FIKSAVIMO PRIEMONĖS 
 
Dažniausiai naudojami paprasti, kasdieniniame gyvenime 
naudojame fiksavimo metodai. Stengiamasi, kad priemonės 
būtų lengvos ir nebrangios, labai daug galima nuveikti vien 
naudojantis pieštuku, užrašų knygele, piešimo ar matavimo 
priemonėmis.  
 
Žinoma, brangesnė fotografavimo, filmavimo ar mokslinių 
matavimų įranga irgi dažnai yra pasitelkiama į žygius, tačiau 
reikia būtinai pasverti riziką, jog tokia įranga gali nukentėti 
žygio metu.  
 
Komandos turi apgalvoti, ar jų prietaisai turės pakankamai 
atminties vietos, taip pat, kaip bus užtikrinama, kad šie 
įrenginiai bus pakrauti.  
 
Šiuolaikiniai telefonai turi labai gerai išvystytas fiksavimo 
funkcijas, tokias kaip garso įrašymas, laikmatis, fotografavimas 
ir filmavimas. Todėl natūralu, kad komandos nariai dažnai 
renkasi naudotis mobiliais telefonais savo rezultatų 
užfiksavimui.  
 
Reikia atsiminti, kad telefonu kaip fiksavimo priemone, galima 
naudotis tik be SIM kortelės ir interneto prieigos.  

STEBĖJIMAS IR FIKSAVIMAS

Stebėjimo ir fiksavimo metodai turi atitikti norimą pasiekti 
tikslą bei planuojamo pristatymo bendruomenei poreikius. 
Tam, kad dalyviai galėtų kuo daugiau pasisemti iš savo žygio 
patirties, prieš žygį jie turi pasidomėti, kaip geriausiai būtų 
tyrinėti norimą sritį žygio metu.  
 
Dalyvių atliekamas tyrimas turi būti naujas jiems patiems. Jei 
norimą informaciją galima rasti internete arba žygio vietoje 
(pvz. Regioninio parko stende), žygis netenka savo prasmės.  
 
Jeigu dalyviams įdomu aplinkos apsauga, jie turi pirma 
sužinoti, kokie aplinkosauginiai projektai buvo įgyvendinti 
norimoje teritorijoje, ir tuomet pagalvoti, kaip patys galėtų 
prisidėti prie šios temos tyrinėjimo.  
 
Maršruto kortelės turi būti sudaromos iš anksto numatant, 
kuriose vietose vyks stebėjimai ir tyrinėjimai. Tai gali priklausyti 
pavyzdžiui nuo tekančių upelių, kultūrinių ar istorinių objektų. 
 
Komandos į savo maršruto kortelę gali įsitraukti  papildomas 
vietas, atrastas žygio metu ir puikiai tinkančias tyrinėjimui ir 
išsikelto tikslo įgyvendinimui.  
 
 
 

Nuotr. aut. Ryan Magsino Nuotr. aut. Asaf R
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Pristatymo forma 
 
Dalyviai patys sugalvoja pristatymo formą. Prezentacijos stilių 
pasirinkimas yra begalinis, tad tai puiki vieta atsiskleisti dalyvių 
kūrybiškumui. Jie gali rinktis rašytinę, žodinę, foto, audio ar 
video prezentaciją, vaidinimą, dainą, bet kokį kitą kūrybinė 
sprendimą arba kelių kombinaciją.  
 
Pristatymą gali atlikti visa komanda arba individualūs dalyviai. 
Kaip bebūtų pasirinkta, pristatyme turi atsispindėti visų 
dalyvių indėlis ir įsitraukimas žygio metu bei vėliau ruošiant 
pristatymą.  
 

PRISTATYMO IDĖJOS 
 

PRISTATYMAS  
BENDRUOMENEI

Savo patyrimų apmąstymas, atradimų apibendrinimas bei 
pristatymas yra labai svarbi DofE žygių dalis. Norėdami pilnai 
užbaigti žygių dalį, kiekviena grupė per 2 savaites nuo 
kvalifikacinio žygio pabaigos turi atlikti žygio tikslo pristatymą 
savo bendruomenei.  
 
Kaip ir pats tikslas, pristatymas turi būti apgalvotas labai anksti 
pasiruošimo procese. Pradinės idėjos gali stipriai pasikeisti 
pasiruošimo žygiams bei pačio žygio eigoje, tačiau labai 
svarbu, kad dalyviai visuomet turėtų omenyje galutinį tašką.  
 
Refleksija 
 
Pristatymas turėtų būti daugiau nei faktinė tyrimo tikslo 
ataskaita. Jis turi būti paremtas dalyvių asmeniniais 
patyrimais, pastebėjimais ir atradimais.  
 
Pagrindinė žygių dalies vertė įsisamoninama dalyviams 
permąstant savo mintis ir jausmus, reflektuojant apie tai, ką jie 
patyrė, apie pozityvius ir negatyvius dalykus, įgytas įžvalgas 
apie save.  
 
Ruošdami savo pristatymą ir pristatydami savo patirtis viešai, 
dalyviai turi gerai apgalvoti, kokį poveikį jiems turėjo šis žygis. 
Todėl pristatyme turėtų atsispindėti ne tik faktinė informacija, 
bet ir jų nuotykiai ir patyrimai kelionės metu.  
 
Daug emocijų sukėlusios asmeninės patirtys, tiek pasisekimai, 
nuotykiai, tiek kritusi motyvacija ar patirtos nesėkmės yra 
lengvai įsimenamos ir prideda daugiau įdomumo pristatyme 
žiūrovams.  

RAŠYTINIS PRISTATYMAS VAIZDINĖ MEDŽIAGA

ŽODINIS PRISTATYMAS VIDEO PRISTATYMAS

paruoštas informacinis 
bukletas,  
statistinės analizės ataskaita,  
istorijų knyga,  
patarimų gidas, 
internetinis dienoraštis.  

nuotraukų paroda,  
piešiniai, koliažai,  
komiksų knygelė,  
žemėlapis su patarimais ar 
lankytinais objektais,  
3D modelis, stalo žaidimas.  

Power Point pristatymas, 
komedijos šou, 
vaidinimas,  
komandinė daina,  
vietinių mitų ir legendų 
pasakojimai.  

trumpas filmas, 
dokumentika,  
vaidybinės istorijos, 
muzikinis klipas, 
interviu, 
video blog'as.  
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PRISTATYMO ATLIKIMAS 
 
Dalyviai patys gali nuspręsti, kam atliks pristatymą. Į 
pristatymą gali pasikviesti savo klasės arba visos mokyklos 
bendruomenę. Pristatyme turėtų dalyvauti žygių vadovas, 
galima pasikviesti DofE vadovą, vertintoją, kitus svarbius 
suaugusius asmenis.  
 
Nebloga mintis yra žygio pristatymą organizuoti jaunesniems - 
galbūt būsimiems DofE dalyviams, kuriuos šis pristatymas 
galėtų įkvėpti pradėti programą.  
 
Jei žygio vertintojas pristatyme negali dalyvauti, komanda 
sutartu formatu turi nusiųsti savo pristatymą vertintojui. Tik 
gavęs pristatymą (ar jo fragmentą) vertintojas gali užpildyti 
vertinimą apie kiekvieną žygio dalyvį e-ORB užrašinėje.  

UŽDUOTIS

Pradėk žygiams ruoštis iš anksto!  
 
1. Drauge su komanda išsikelk žygio tikslą.  
 
2. Patikrink, ar tikslas atitinka SMART metodikos 
gaires: ar tikslas pakankamai konkretus, 
išmatuojamas, įgyvendinimas, grupei asmeniškai 
prasmingas ir įdomus, apibrėžtas laike?   
 
3. Apgalvok, kokiu būdu fiksuosi savo stebėjimus.  
 
4. Apgalvok, kokiu būdu pristatysi savo žygio tikslo 
rezultatus bendruomenei.  
 
5. Užpildyk F3 - Žygio tikslo formą.  

Nuotr. aut . Kyle Smith

Nuotr. aut . Alexis Brown
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