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DofE žygių vertintojų tinklo darbo tvarkos aprašas

Aprašas parengtas
2014 - 08 - 10

ŽYGIŲ VERTINTOJŲ TINKLO NARIŲ ATRANKA
Žygių vertintojų atranka vykdoma kiekvienais metais sausio – kovo mėn., siekiant išlaikyti pastovų tinklo
dydį. Žygių vertintojų atrankos atviras konkursas skelbiamas oficialiame DofE Lietuva programos
puslapyje (www.dofe.lt).
Atranką į žygių vertintojų tinklą, atrankos sąlygas ir kriterijus ruošia ir skelbia Nacionalinis apdovanojimų
centras (NAC). Žygių vertintojų tinklas gali teikti konsultacijas dėl atrankos sąlygų ir skelbimo.
Žygių vertintojų (toliau - ŽV) atranką vykdo LVJC DofE skyriaus darbuotojai ir ŽV tinklo atstovai, kurie yra
išrenkami kasmetinio ŽV tinklo susitikimo metu arba el. konferencijoje paskelbto kvietimo būdu.
Žygių vertintojams keliami reikalavimai
Žygių vertintojai atrenkami pagal nustatytus formaliuosius reikalavimus, DofE žygių vertintojų
kompetencijų sąrašus1, patirtį organizuojant žygius ir kitus patyriminio ugdymosi užsiėmimus, patirtį
darbe su jaunais žmonėmis ir DofE programos suvokimą.
Bendri reikalavimai skelbiami viešai interneto svetainėje www.dofe.lt ir jais vadovaujamasi vykdant ŽV
atranką.
Formalieji reikalavimai kandidatams į žygių vertintojus:
- Sulaukę 25 metų amžiaus (išskirtiniais atvejais gali būti daromos išimtys);
- Pateikę išrašą, kad neturi nepanaikinto teistumo2;
- Turintys vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);
- Galintys dalyvauti visą mokymų trukmę;
- Galintys skirti bent 10 dienų per metus savanoriškai veiklai;
Papildomi reikalavimai kandidatams į žygių vertintojus:
- Turintys žygių vertintojų tinklui reikalingos patirties ir galintys ją pagrįsti;
- Įgyvendinę įvairaus formato (mokymo kursai, seminarai, užsiėmimai, gatvės darbas su jaunimu)
veiklas su jaunais žmonėmis, paremtų neformalaus ugdymo principais;
- Sąmoningai apsisprendę būti žygių vertintojais, suvokiantys šio apsisprendimo atsakomybę;
- Turintys reagavimo kritinėse situacijose įgūdžių;
- Mokantys teikti pirmą pagalbą;
- Gebantys bendrauti anglų / vokiečių / suomių / lenkų kalbomis;
Savanoriško darbo sistema priėmus naują žmogų į ŽV tinklą
Naujai priimti asmenys yra supažindinami su žygių organizavimo ir priklausymo ŽV tinklui tvarka. Šį
supažindinimą atlieka NAC darbuotojas mokymų metu.
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Taikoma nuo 2016 m.
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Išrašas pateikiamas pareikalavus NAC, jo nepareikalavus užtenka pasirašyti sąžiningumo deklaraciją.
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ŽYGIŲ VERTINTOJŲ PASITRAUKIMAS IŠ TINKLO
Pasikeitus žygių vertintojo galimybėmis savanoriauti, jis/ji apie tai informuoja NAC ir turi galimybę
pasilikti „rezerviniame“ sąraše kaip papildomas resursas. Norėdamas/a vėl pradėti savanoriauti, žygių
vertintojas informuoja NAC. Jei žygių vertintojas nedirbo daugiau nei 2 metus, gali būti vykdomas
papildomas pokalbis siekiant pakartotinai įvertinti kompetenciją atlikti savanorišką veiklą.
Kasmetinio ŽV tinklo susitikimo metu yra aptariamas kitų metų ŽV užimtumas, galimybės savanoriauti.
Sudaroma pasiūlymų eilė, pasirenkamos žygio vietovės.
Žygių vertintojas gali būti pašalintas iš ŽV tinklo:
1. NAC sprendimu, stipriai pažeidus žmogaus teises ar LR įstatymus;
2. NAC sprendimu, nesilaikant žygių vertintojo pareigų ir susitarimų su NAC;
3. NAC ir žygių vertintojo susitarimu, įvykus nekokybiškam žygiui (nekokybiškas žygis – žygis, kuris
neatitinka žygiui keliamų reikalavimų);
4. Savo paties prašymu.

ŽYGIŲ VERTINTOJŲ VEIKLA
Visi kvalifikaciniai žygiai, vykstantys The Duke of Edinburgh‘s International Award programos metu,
privalo būti vertinami kompetetingo pilnamečio asmens. Šis asmuo vadinamas žygio vertintoju, o jo
kandidatūra yra patvirtinama NAC ir organizacijos, kuri yra licencijuota programai įgyvendinti (AVO).
Žygio vertintojų užduotis – 1) dirbti pagal iš anksto susikurtą žygio vertinimo planą, kuris paremtas
grupės pasirinktu ir suplanuotu kelionės maršrutu ir 2) palaikyti aukštus DofE apdovanojimų programos
standartus, ginti programos interesus, užtikrinti, kad žygio organizavimo sąlygos būtų išpildomos
tinkamai.
Žygio vertintojas yra grupės, kuri susideda iš DofE dalyvių, žygio vadovo ir žygio vertintojo, narys. Ši
grupė bendradarbiauja tarpusavyje ir taip užtikrina sėkmingą žygio baigtį.
Žygio vertintojas (ne)patvirtina, kad visų žygio organizavimo sąlygų buvo laikomasi, taip pat žygio
vertintojas pasinaudodamas savo stebėjimo rezultatais nusprendžia, ar DofE dalyviai įvykdė žygį
sėkmingai.
Žygio vertintojas nėra atsakingas už dalyvių sveikatą ir saugumą, nes už tai yra atsakingas žygių vadovas.
Esant poreikiui įsikišti, kad būtų užtikrintas dalyvių saugumas, žygio vertintojas privalo tai padaryti,
tačiau tokiu atveju žygis nebėra užskaitomas kaip kvalifikacinis.
DofE žygių vertintojų veiklos uždaviniai:
- Užtikrinti, kad DofE apdovanojimų programos žygio dalies tikslas yra pasiektas;
- Padėti žygio vadovui ir grupei užtikrinti saugumą, konsultuojant pasirenkant kelionės maršrutą,
įrangą ir pan.
- Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų žygio organizavimo ir įgyvendinimo sąlygų;
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Užtikrinti, kad žygio dalyvių grupė pasiekė numatytus tikslus;
Dalintis savo patirtimi ir žygio organizatoriams pateikti reikalingą informaciją apie vietovę,
kurioje vyks žygis.
Būti teisingu, nešališku ir pozityviu žmogumi, kuris prisideda prie žygio savo patirtimi, palaiko
žygio dalyvių grupę bei siekia sėkmingos žygio baigties.
Užtikrinti, kad būtų saugomi DofE apdovanojimų programos interesai (užtikrinti, kad yra
įgyvendintos visos 20 žygių sąlygų);
Suteikti dalyviams grįžtamąjį ryšį, kuris padėtų ugdytis ir tobulėti.

Pagrindiniai pareigybės uždaviniai atliekami šia seka:
- Gaunama su žygiu susijusi informacija (žygio aplankas) iš dalyvių grupės / žygio vadovo / NAC /
RAC.
- Užmezgamas pradinis kontaktas su grupe ir peržiūrimas kvalifikacinio žygio planas.
- Su žygio dalyviais susitinkama kvalifikacinio žygio vietovėje ir atliekamas pasirengimo žygiui
patikrinimas.
- Dalyviai patikrinami kelis kartus pagal suplanuotą maršruto kortelę. Žygio vertintojas neturėtų
lydėti dalyvių visos kelionės metu.
- Pravedamas žygio aptarimas ir užpildoma žygio vertintojo forma apie kiekvieną grupės narį.
- Gaunamas kvalifikacinio žygio rezultatų pristatymas žygiui pasibaigus (jeigu taip susitariama).
Papildomi pareigybės uždaviniai (atliekami bendru ŽV ir NAC sutarimu):
- Žygio planavimo dokumentų peržiūrėjimas bendradarbiaujant su NAC;
- Pasiūlymų DofE apdovanojimų programą įgyvendinančiai organizacijai teikimas;
- Ugdomoji veikla, kuri gali apimti vietinių, nacionalinių ar tarptautinių žygių, mokymo kursų,
seminarų, renginių (toliau – žygių) inicijavimą, planavimą, rengimą, įgyvendinimą ir įvertinimą
bei konsultacijas;
- Ataskaitų apie pravestus žygius rengimas ir pateikimas pagal iš anksto sutartą formą, kuri gali
kisti priklausomai nuo NAC reikalavimų;
- Metodinės mokomosios medžiagos, naujų mokymo modulių ar žygių formatų rengimas;
- NAC darbuotojų, DofE mokymų vadovų, DofE apdovanojimų vadovų ir DofE dalyvių
konsultavimas bei dalijimasis informacija ir patirtimi apie žygių organizavimą, neformalųjį
ugdymą ar kitas programai svarbias temas;
- Domėjimasis ugdymo gamtoje tendencijomis, programomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;
- Dalyvavimas ŽV tinklo susitikimuose, inicijuojamuose tinklo narių arba NAC;
- Konsultacijų teikimas dėl NAC veiklų vykdymo (pasitarimai dėl metinių prioritetų, mokymų
koncepcijų ir pan.).
Žygių vertintojų pareigos ir atsakomybės:
- Įsipareigoja savanoriauti visą nustatytą žygių sezono laiką – nuo sezono pradžios iki pabaigos.
Žygių sezono datos nustatomos bendru NAC ir žygių tinklo atstovų sutarimu ir paprastai trunka
nuo balandžio iki spalio mėnesio;
- Įsipareigoja dalyvauti reikiamuose pasirengimo žygių vertintojų darbui mokymuose ir žygio
sezono įvertinimo susitikimuose;
- Įsipareigoja pateikti nustatytos formos ataskaitą apie įvykusius žygius (pagal susitarimą gali būti
kitokių formų) arba individualiai sutartos formos protokolą apie nestandartinę žygio / mokymų
veiklą.
- Žygių vertintojas bendrauja su žiniasklaidos atstovais tik su NAC leidimu ir pagal nustatytą
tvarką.
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Žygių vertintojas dirbdamas su grupe, įsipareigoja atsakingai įvertinti savo elgesį, galimas
pasekmes, taip pat laikytis moralės normų ir etikos reikalavimų;
Žygių vertintojas rengdamas, planuodamas, įgyvendindamas ir vertindamas žygius, pagal poreikį
bendradarbiauja su kitais ŽV tinklo nariais, tačiau visada su atsakingais NAC darbutojais, AVO
(Apdovanojimus vykdančia organizacija);
Esant reikalui, padeda NAC darbuotojams koordinuoti dalyvių žygius ir mokymo kursus, ŽV
atranką ir informavimą;
Prieš žygį užpildo žygio vertintojo kortelę ir atsiunčia ją NAC;
Vykdyti tik savo kvalifikaciją atitinkančius žygius, o pastebint, kad kvalifikacijos gali būti
stokojama, apie tai įspėti NAC ir prašyti padėti užtikrinti veiklos kokybę (siųsti dar vieną žygių
vadovą, organizuoti mokymo kursus ir pan.);
Dalyvauja metiniame ŽV tinklo susitikime;
Vertina savo ir savo kolegų darbą kokybės tikslams, naudojant 360 vertinimo sistemą (pagal
poreikį);
Teikia pasiūlymus, rekomendacijas, dalyvauja diskusijose apie DofE apdovanojimų programos
įgyvendinimą;
Kelia kompetenciją patirtinio ugdymo gamtoje tema.

NAC žygių vertintojams siūlo:
- Galimybę gauti reikalingą ir aktualią informaciją, susijusią su NAC ugdomosios veiklos strategija,
metodinę mokomąją medžiagą (jei tokia yra), informaciją susijusią su DofE programos
informaciniais renginiais ir mokymų veiklomis, jų temomis, tikslo grupėmis ir pan.
- Galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti žinias, įgyti naujos patirties mokymo kursų, stažuočių metu
Lietuvoje ir užsienyje;
- Galimybę dalyvauti ir teikti pasiūlymus NAC sukurtam žygių įgyvendinimo planui;
- Galimybę dirbti tarptautinėse žygių vadovų ir žygių vertintojų komandose;

Žygių vertintojai kviečiami savanoriauti per žygius
NAC darbuotojas paskelbia kvietimą savanoriauti žygyje - laisvos formos kvietimas siunčiamas ŽV tinklui
priklausantiems žmonėms.
Kartą per metus NAC paskelbia žygių planą su datomis, kuris siunčiamas ŽV tinklui priklausantiems
žmonėms.
NAC pasielieka teisę keisti žygių planus. Apie pasikeitimus ŽV tinklo nariai turi būti informuojami iš
anksto, likus ne mažiau nei 1 savaitei iki veiklos pradžios.

Žygių vertintojų atranka konkretiems renginiams
Paskelbus kvietimą savanoriauti ir numatytą veiklos vietą, ŽV tinklo nariai sureaguoja ar nustatytomis
datomis jie galėtų vertinti žygius. NAC darbuotojai atrenka žygių vertintojus kiekvienai veiklai atskirai,
nebent AVO nurodo konkrečius vertintojus, kurie turėtų dirbti.
Atrankos kriterijai žygių vertinimui: išlaikomas žygių vertintojų darbo balansas (kas mažiausiai
savanoriavo pastaruoju laiku); Žygio vietovės pažinimas ir išmanymas; Žygio vertintojo kelionės kaštų
efektyvumas; AVO pageidavimai; Tarptautinėms veikloms gali būti keliami ir kompetencijų, darbo
patirties kriterijai. Sidabro ir aukso žygiams vertintojas turi turėti bent minimalią žygio vertintojo patirtį
(būti savanoriavęs nors viename bronzos žygyje).
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Žygių vertintojų apmokėjimas
Žygių vertintojai dirba neatlygintinai, su jais sudaroma savanoriškos veiklos sutartis. Žygių vertintojams
gali būti padengiamos kelionės / maitinimo / draudimo išlaidos. Šias išlaidas padengia AVO arba NAC,
kiekvienu atveju sąlygos derinamos individualiai.

Žygių vertintojų darbo sąlygos
Žygių vertintojų darbo sąlygomis rūpinasi jie patys. ŽV neprivalo nakvoti su grupe, jiems leidžiama
nakvoti viešbučiuose, nakvynės namuose, automobilyje ar namuose.

ŽV veiklos kokybės vertinimas
Žygių vertintojų veiklos kokybės vertinimo tikslai:
- Įvertinti žygių vertintojų darbą ir sutiekti/išsiskirti rekomendacijas kompetencijų kėlimui, veiklos
kokybės gerinimui;
- Reguliariai monitoruoti ŽV tinklo darbo kokybę.
Vertinimą atlieka DofE apdovanojimų dalyviai, NAC darbuotojai, AVO atstovai, žygių vadovai, kiti žygių
vertintojai, mokymų vadovai su vertinamuoju dirbę mokymuose ar žygiuose. Vertinimo anketą NAC
darbuotojas patalpina internete ir išsiunčia dalyviams, AVO atstovams bei ŽV kvietimą užpildyti anketą.
Vertinimą susumuoja NAC darbuotojas ir pateikia žygių vertintojui. Esant galimybei žygių vertintojai
kartu su NAC darbuotoju susitinka aptarti vertinimo rezultatų.
Vertinimo rezultatai padeda žygių vertintojui tobulinti savo veiklos kokybę, padeda sužinoti tobulintinas
kompetencijas.

ŽYGIŲ VERTINTOJŲ TINKLO FUNKCIONAVIMAS
Metinis ŽV tinklo susitikimas
NAC žygių kokybės gerinimui ir žygių vertintojų kompetencijų kėlimui, žygių vertintojų darbo aptarimui
kasmet organizuoja žygių vertintojų susitikimą. Žygių vertintojų susitikimą inicijuoja NAC arba žygių
vertintojai. NAC ir ŽV pagal galimybes rūpinasi susitikimo finansiniais ir praktiniais klausimais. Susitikimo
turinys ir data derinami su ŽV.
ŽV tinklo susitikimas yra privaloma žygių vertintojo atsakomybė ir suvokiama kaip žygių vertintojo
savanoriško darbo dalis. ŽV tinklo susitikimo data suderinama ne vėliau kaip prieš 1 mėn.
Susitikimą sudaro šios dalys: vykusių žygių aptarimas; aptariami iškilę, nauji klausimai; planuojami
ateities renginiai, strateginės kryptys; žygių vertintojai gali pasidalinti patirti, išmokti kažko naujo; NAC
gali koncentruotai pristatyti DofE apdovanojimų programos naujienas.
Esant poreikiui, gali būti organizuojamas žygių vertintojų kompetencijų kėlimo renginys. Jis gali būti
organizuojamas atskirai nuo žygių vertintojų metinio susitikimo arba kaip jo dalis. Tokia veikla turi atitikti
žygių vertintojų poreikį, pasiūlytą pačių ŽV tinklo narių.
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ŽVV TINKLO BANDRAVIMO SU ŽINIASKLAIDA TVARKA
Žygių vertintojai neinicijuoja bendravimo su žiniasklaida, o esant tokiam poreikiui apie tai praneša NAC ir
suderina pasisakymų turinį.
DofE apdovanojimų programa gali būti minima tiek kaip kontekstinė, tiek kaip pagrindinė žygio
vertintojo veikla, tačiau pasisakant žiniasklaidos priemonėse neatskleidžiama jokia konfidenciali
informacija, įskaitant komercines paslaptis, mokymų ir žygių organizavimo aspektus. Taip pat
neatskleidžiama informacija, kuri potencialiai gali pakenkti DofE apdovanojimų programos įvaizdžiui ar
DofE apdovanojimų programos dalyviams.
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KOKYBIŠKAM ŽYGIUI KELIAMI REIKALAVIMAI
Žygis turi būti parengiamas bendradarbiaujant žygių vadovui ir DofE dalyvių grupei ar už juos atsakingam
asmeniui. Žygio metu turi būti laikomasi 20-ies sąlygų, kurias nustatė EMAS darbo grupė, žygio
apibrėžime nustatytų sąlygų ir žygio planavimo principų.
Žygio apibrėžimas
DofE žygio maršrutas yra nenutrūkstantis, dalyvių grupė jį turi įvaikti be išorinės pagalbos ir
nesinaudodama motorizuotomis priemonėmis. Žygio maršrutas yra nedalomas, t.y. įveikiamas visas
vienu kartu. Siekiant sukurti kaip įmanoma didesnį jaunuolių nepriklausomonės pojūtį, žygio maršrutas
turėtų nekirsti gyvenamųjų vietovių. Turėtų būti vengiama ėjimo esfaltuotu keliu, nebent ta atkarpa yra
neišvengiama. Žygio metu dalyviai turi maitintis savo pasigamintu šiltu maistu, kuris užtikrina
pakankamą kalorijų normą ir visavertę mitybą. Dalyviai privalo savarankiškai maistą gaminti kiekvieną
žygio dieną (išskyrus paskutinę žygio dieną). Grupės nariai turi naudotis kompasais ir žemėlapiais,
norėdami pasiekti galutinį kelionės tikslą. Kiekviena grupė nešasi po du telefonus, kuriais skambina tik
nelaimės atveju (telefonai būna užklijuotuose vokuose).
Žygio planavimo principai
Žygio planavimui naudojamasi standartizuotomis formomis. Turi būti suplanuoti atsarginiai takai, kuriais
naudojamasi, jei pirminis takas nepraeinamas arba įvyko nelaimė.
Reikalavimai žygiui:
-

-

-

Privalo vykti pėsčiomis arba dviračiais3
Žygiai turi vykti negyvenamoje ir dalyviams nepažįstamoje vietovėje. Vietovėje dalyviai privalo
būti nepriklausomi ir veikti savo grupės ribose, todėl turi būti [kaip įmanoma labiau] vengiama
ėjimo per gyvenvietes. Turėtų būti vengiama ėjimo vieškeliais, ir važiuojamaja kelio dalimi,
nebent tai yra neišvengiama siekiant sujungti dvi atskiras maršruto dalis; Žygio pėsčiomis metu
neturėtų būti kopiama daugiau negu 500 m. per dieną;
Vyksta NAC patvirtintoje vietovėje4;
Dalyvių grupė yra prižiūrima nuotoliniu būdu, naudojantis žygio maršruto kotelėmis (Route Card)
ir kelio žymų lapu (Route Tracings);
Kelionės maršrutas privalo būti nenutrūkstamas;
Kiekviena dalyvių grupė su savimi nešasi po dvi maršruto korteles (originalą ir kopiją), du
žemėlapius su pažymėtu maršrutu ir du kompasus. Grupės nesinaudoja GPS įranga, ji gali būti
naudojama tik žygių vadovo ir vertintojo darbui palengvinti;
Grupė privalo turėti 2 mobiliuosius telefonus, tačiau naudotis jais gali tik nelaimės atveju.
Telefonai yra tik papildoma saugumo priemonė, esant poreikiui pasinaudoti kitomis jų
funkcijomis (diktofonu, fotoaparatu), tai turi būti suderinama iš anksto su žygio vertintoju;

Iki 2016 m. pasirinkus kitą kelionės būdą būtina gauti NAC leidimą. Apie pasirinktą kitokį kelionės būdą
reikia informuoti NAC mažiausiai 6 mėn. Iki žygio.
3

NAC patvirtintos vietovės yra tos, kurios skelbiamos oficialioje interneto svetainėje arba NAC patvirtina jų
pasirinkimą el. paštu.
4
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Tuo atveju, jei teritorijoje žygiuoja daugiau nei viena grupė, jos negali eiti tuo pačiu maršrutu.
Dalyvių grupės privalo veikti nepriklausomai viena nuo kitos ir išorinių asmenų;
Jei į žygį eina daugiau nei 3 dalyvių grupės vienu metu, privalo būti įrengiama pagrindinė
stovyklavietė;
Iškilus klausimams dėl tam tikrų žygio sąlygų, kurios nėra aprašytos šiame dokumente, jos
vykdomas [kaip įmanoma] panašiai pagal pateiktus „Expedition guide“, 2013 m. aprašymus.
Žygio metu yra laikomasi 20-ies žygio sąlygų.
Sąlyga

Paaiškinimas

1

Visi žygiai turi būti atlikti pačių dalyvių fizinėmis
jėgomis be motorizuotų transporto priemonių ar
kitų pagalbos.

Esant poreikiui, gali būti naudojami motorizuoti
neįgaliųjų vežimėliai. Galimos kelionės padedant
gyvūnams (žirgai, kupranugariai ir pan.).

2

Visi žygiai turi būti atlikti savarankiškai, be kitų
pagalbos.

a) pilnamečių dalyvių grupės turi niekas nelydėti,
nevesti ir nevadovauti jai;
b) nepilnamečių dalyvių grupės turi niekas nevesti ir
nevadovauti jai;
c) dalyviai vykdo kvalifikacinį žygį savarankiškai, o
žygio vadovas įsikiša tik esant neišvengiamai
būtinybei;
d) jeigu grupė neturi reikiamų kelionės ir pirmos
pagalbos įgūdžių konkrečiai vietovei, tai dalyviai
neturėtų pradėti dalyvauti kvalifikaciniame žygyje
apskritai;

3

Visi žygiai turi būti prižiūrimi suaugusio asmens,
gebančio prisiimti atsakomybę už grupės
saugumą.

4

Žygis privalo turėti tikslą.

5

Visi dalyviai privalo turėti reikalingą inventorių.

6

Dalyviai privalo būti sudalyvavę visuose
reikalinguose mokymuose ir bandomuosiuose
žygiuose.

Kvalifikacinis žygis negali vykti tuo pačiu maršrutu
kaip vyko bandomasis.

7

Bent vienas bandomasis žygis turi įvykti
kiekviename programos lygyje. Bandomasis žygis
turi vykti tuo pačiu keliavimo būdu, panašioje
aplinkoje kaip kvalifikacinis žygis.

Jei planuojamas žygis užsienyje, bent vienas
bandomasis žygis turi įvykti Lietuvoje, atitinkamai
parinktoje aplinkoje.

8

Grupė turi suplanuoti ir suorganizuoti žygį pati.

Kelios grupės negali keliauti susijungusios, privalo
keliauti skirtingais maršrutais nuo vienos
stovyklavietės iki kitos. Kur tai neįmanoma – tarp
grupių, besinaudojančių tuo pačiu maršrutu, turi būti
bent 30 minučių skirtumas ir jos turi veikti kaip
atskiros grupės.

Šis asmuo vadinamas žygio vadovu.

8

9

Kvalifikacinio žygio įvertinimą turi vykdyti
akredituotas vertintojas.

10

Grupėje turi būti nuo 4 iki 7 dalyvių.

8 dalyviai grupėje gali būti tik tuo atveju, jeigu
kelionės būdas reikalauja keliavimo poromis pvz.
baidarės.

11

Visi dalyviai turi atitikti programos lygio amžiaus
limitą.

Nesvarbu ar žygio dalyviai dalyvauja DofE
programoje ar ne, jie privalo atitikti amžiaus limitą.
Galimos išimtys, individualiai suderintos su NAC.

12

Dalyviai turi būti to paties programos lygio.

Dalyviai turėtų būti panašių sugebėjimų ar patirties ir
visavertiškai įsitraukti į komandos darbą. Jei
neįmanoma sudaryti komandos pagal dalyvių lygį,
prašome kreiptis į NAC.

13

Komandoje neturėtų būti tų, kurie jau pasiekė tą
patį ar aukštesnį DofE apdovanojimų lygį.

Dalyviai turėtų būti panašių sugebėjimų ar patirties ir
visavertiškai įsitraukti į komandos darbą.5

14

Dalyvių apgyvendinimas žygių metu turėtų būti
be patogumų (palapinėse, mokyklos sporto
salėje, pavėsinėje ir pan.)

Galimi išimtiniai atvejai (pvz. negalia ir pan.), bet jie
turi būti suderinti su NAC.

15

Žygis turi būti atitinkamos trukmės.

Kelionė turi trukti minimalų dienų skaičių pagal
siekiamo ženklelio lygį. Galimos aklimatizacijos,
pasiruošimo ir poilsio dienos, tačiau jos
neįsiskaičiuojamos į žygio dienas.

16

Žygis dažniausiai vykdomas nuo kovo pabaigos iki
spalio pabaigos, tačiau atitikamai pasirengus gali
vykti ir kitu metu.

Kelionės turi vykti tinkamu metų laiku pagal kelionės
vietovę, tikslą ir dalyvių grupei tinkamą iššūkį.

17

Žygiai turėtų vykti rekomenduojamoje aplinkoje.

Žygiai turi vykti tinkamoje ir iššūkius keliančioje
aplinkoje. Žygiai užsienyje turi vykti tinkamoje
vietovėje pagal dalyvio DofE apdovanojimų lygį.

18

Žygis turi atitikti minimalias planuotos veiklos
valandas.

a) 6 val. – bronza, 7 val.– sidabras, 8 val. – auksas.

19

Žygio metu dalyviai maistą gaminasi patys.

Tai neprivaloma paskutinę žygio dieną.

20

Žygiui pasibaigus turi būti parengtas pristatymas.

Veiklos ataskaita (pristatymas) turi būti susijęs su
dalyvių kelionės tikslu, tačiau gali būti įvykdytas
laisva forma. Pristatyme turi atsispindėti kiekvieno
dalyvio indėlis siekiant bendro tikslo.

b) laikas susijęs su apsigyvenimu ir maitinimusi yra
neįskaičiuojamas į suplanuotas veiklos valandas. 6

5

Iki 2017 m. galimos išimtys aukso lygmenyje, jei tai suderinta su NAC.

6

Taisyklė negalioja tiriamosios kelionės atveju.

9

Nuotykingos kelionės tipas

Bronza

Sidabras

Auksas

Žygis

Žygis

Žygis

Tiriamoji kelionė

Tiriamoji kelionė
Kita nuotykinga
kelionė

Trukmė

2 dienos ir 1 naktis

3 dienos ir 2 naktys

4 dienos ir 3 naktys

Minimali suplanuotos veiklos trukmė
Laikas skirtas stovyklavietės įsirengimui
ir maisto gamybai į šią trukmę
neįskaičiuojamas

6 valandos

7 valandos

8 valandos

Mažiausiai 3
valandos keliavimo.

Mažiausiai 4
valandos keliavimo
(Tiriamosios kelionės
atveju – mažiausiai 3
valandos).

Mažiausiai 5
valandos keliavimo
(Tiriamosios kelionės
atveju – mažiausiai 3
valandos).

Minimalus
atstumas

Žygiuojant
pėsčiomis

24 km

48 km (Tiriamosios
kelionės metu - 36
km)

80 km (Tiriamosios
kelionės metu - 48
km)

Vietovė

Žygiuojant
pėsčiomis

Kaimo vietovė,
dalyviams nėra
ištirta, bet gali būti
pažįstama.

Negyvenama vietovė
(laukai, miškas), kuri
dalyviams nėra
pažįstama. Aplinka
reikalaujanti daugiau
dalyvių pastangų,
nei bronzos lygyje.
Jei įmanoma, turėtų
būti ėjimo mišku.

Atoki nuo
gyvenviečių vieta,
dalyviams visiškai
nepažįstama,
sudėtingesnė nei
sidabro lygyje. Jei
įmanoma, turėtų
būti ėjimo pelkėmis,
žemapelkėmis,
pakrančių zona.

Minimalus bandomųjų žygių skaičius

1 bronzos dalyviams

2 (bronzos lygmens
bandomasis žygis
irgi skaitosi), bent
vienas iš jų – su
nakvyne

2 (bronzos ir sidabro
lygmens bandomasis
žygis irgi skaitosi),
bent vienas iš jų – su
nakvyne

Akredituotas žygio vertintojas7

Negali dalyvauti
grupės parengimo
žygiui procese.

Negali būti susijęs su
dalyvių grupe. Tik
akredituotas.

Negali būti susijęs su
AVO. Tik
akredituotas ir prieš
tai vertinęs bronzos
ar sidabro žygį.

Važiuojant dviračiu

7

Pirmaisiais organizacijos metais akreditacija nėra būtina.

10

Reikalavimai žygio vietovei:
Vietovė privalo būti NAC įvertinta ir patvirtinta kaip tinkama žygiui vykti arba praeiti įvertinimo
(akreditavimo) procedūrą:
-

Vietovėje yra pakankamai stovyklaviečių ir galimų maršrutų, sudarančių sąlygas dalyvių grupėms
veikti nepriklausomai ir vieniems.
Yra numatytas maksimalus grupių skaičius, galintis vykdyti žygį toje vietovėje tuo pačiu metu.
Vietovėje privalo veikti mobilaus telefono ryšys.
Yra išleisti topografiniai 1:50000 mastelio žemėlapiai, kurie padengia visą teritoriją.

Pasibaigus vertinimo procedūrai vietovei priskiriamas bronzos, sidabro arba aukso lygmuo, rodantis
kokio aukščiausio lygmens žygis joje gali vykti.

Reikalavimai pagrindinės stovyklavietės įrengimui ir transportui:
-

Pagrindinė stovyklavietė turi būti įrengiama kaip įmanoma arčiau žygio teritorijos ir turi turėti
gerą prieigą automobiliu, susisiekimą su pagrindiniais keliais.
Stovyklavietėje privalo būti stiprus mobiliojo telefono ryšys, jei įmanoma ir laidinio telefono
ryšys.
Apgyvendinimas pagrindinėje stovyklavietėje turi būti nameliuose, pastogėse ar name (ne
palapinėse).
Vykstant dalyvių žygiams, pagrindinėje stovyklavietėje nuolatos turi būti bent 2 suaugę asmenys,
pasirengę priimti pagalbos skambučius ir vairuoti automobilį.
Užtikrinamas pakankamas skaičius transporto priemonių, kuriomis galima naudotis teikiant
pagalbą mažiausiai dviems grupėms vienu metu.
Pagrindinėje stovyklavietėje yra įrengtas „situacijos valdymo kambarys“, kuriame kabo
žemėlapis su pažymėtais visų grupių maršrutais, taip pat prieinamos visų grupių žygių kortelės,
pagal kurias nuolatos sekama komandų situacija ir padėtis žemėlapyje.

Reikalavimai dalyvių pasirengimui:
-

Dalyviai privalo būti pabaigę visus reikiamus mokymus, numatytus dalyvių parengimo žygiams
plane;
Papildomi mokymai priklausomai nuo kelionės būdo privalo būti pabaigti iki kvalifikacinio žygio;
Dalyviai privalo būti išėję į bandomąjį žygį, kuris turi vykti tokiu pačiu kelionės būdu ir panašioje
(bet jokiu būdu ne toje pačioje) vietovėje kaip ir kvalifikacinis žygis;
Visi mokymų ir bandomojo žygio veiklos įvykdymo įrodymai privalo būti įkelti į EPK ir patvirtinti
NAC prieš pradedant kvalifikacinė žygį;
Dalyvių grupė privalo būti pati susiplanavusi ir paruošusi žygio maršrutą, kelionės kortelę, tikslo
siekimo aprašymą, mitybos planą.
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Žygį organizuoti gali:
-

DofE programą vykdanti organizacija (AVO), jai talkina NAC paskirtas žygio vertintojas;
DofE žygiams vykdyti licencijuota organizacija;
NAC (vasaros stovyklos atveju);

Dalyvių saugumo užtikrinimas:
-

Žygio vadovas ir žygio vertintojas negali būti vienas ir tas pats asmuo;
Kiekviena grupė privalo turėti priskirtą po vieną žygio vadovą ir žygio vertintoją, bet esant
poreikiui gali turėti ir daugiau;
Vienas žygio vertintojas gali prižiūrėti daugiau nei vieną grupę, tuo tarpu žygio vadovas dirba tik
su viena grupe vienu metu;

Dalyvių patikrinimas prieš žygį:
-

Grupės patikrinimas prieš žygį vyksta „keturių akių“ principu, iš pradžių ją patikrinant žygių
vadovui, o paskui – vertintojui;
Žygio vadovo patikrinimas turėtų įvykti kaip įmanoma vėliau, tačiau ne vėliau nei pasirengimo
žygiui pabaigoje;
Žygio vertintojo patikrinimas turėtų įvykti kaip įmanoma vėliau, tačiau ne vėliau nei žygio
pradžioje;

Tvarkos apraše galimai minimi dokumentai:
-

Maršruto kortelė (f1);
Kvalifikacinio žygio forma (f2);
Žygio tikslų forma (f3);
Mitybos ir apsipirkimo planas (f4);
Žygio priemonių sąrašas (f5);
NAC žygio vertinimo forma (f6)
Žygio vadovo priežiūros planas (f7);
Žygio vertintojo priežiūros planas (f8);
Expedition guide;
Žygių vertintojų tinklo darbo tvarkos aprašas.
Žygių vadovų tinklo darbo tvarkos aprašas.
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