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– “Scouts

is about having fun while gaining value leadership skills
and self-confidence”

Добредојдовте
Во категоријата извидници спаѓаат сите членови на извидничкото
движење на возраст 11-14 години. Оваа категорија претставува столб на
извидничкото движење бидејќи членовите кои припаѓаат во оваа
категорија се најбројни. Извидниците се категорија која исто така е
најчувствителна; тие влегуваат во период на адолесценција - период во
кој нивните чувства и емоции се измешани, период во кој тешко можат да
се пронајдат себеси.
Категоријата извидници е тесно поврзана со категоријата истражувачи
поради тоа што извидниците се во период на рана адолесценција, додека,
пак, истражувачите се во период на доцна адолесценција. Затоа,
програмата на овие две категории е многу важна и треба да ги исполнува
нивните потреби и желби, со цел да им се помогне да ги откријат своите
афинитети и да го определат понатамошниот тек на нивниот живот.
Извидниците уживаат во авантури, како на пример, качување по карпи,
планински велосипедизам, кајакарство и кампување, и работат во групи
со млади луѓе, со цел да ги исполнат возбудливите предизвици.

Мисија:
Придонесување кон едукацијата на младите. Преку вредносен систем
базиран на заветот и законите, помагаме да се изгради подобар свет во
кој индивидуата е исполнета и има конструктивна улога во општеството.

Нашата мисија ја исполнуваме преку:
- Вклучување на младите во неформален образовен процес
-Користење специфичен метод со кој поединецот ја има главната улога
во развивањето како самобитна, посветена и поддржувачка единка
-Помагајќи им да изградат вредносен систем базиран на духовните,
општествените и личните принципи, како што се искажани во заветот и
законитe

Цел:
Целта на извидниците е поттикнување физички, интелектуален, духовен,
емоционален, општествен и личен развој на младите, така што тие би
преземале конструктивна улога во општеството како членови на нивната
локална, национална и интернационална заедница.
Принципи:
Принципите на извидништвото се идентификувани од основачот, лорд
Баден Пауел: извидниците ѝ служат на својата духовна реалност;
делуваат со обзир спрема потребите на другите и ги користат своите
вештини за да се подобрат себеси, своето семејство и заедницата во која
припаѓаат.

Извидничкиот Завет:

Во моја чест,
Ветувам дека ќе дадам сѐ од себе
Дека ќе ја исполнувам својата обврска кон државата и духовните
вредности,
Дека ќе им помагам на другите во секое време,
И ќе се раководам во согласност со извидничките закони.

Извидничкиот Закон:











На извидникот му е чест да му веруваат
Извидникот е корисен
Извидникот е добар другар
Извидникот е учтив
Извидникот е оптимист
Извидникот е верен и одговорен
Извидникот постојано учи и ги применува стекнатите знаења
Извидникот ја цени природата
Извидникот ги цени и развива духовните и културните вредности
Извидникот е едно со мислите, зборовите и делата

Основната програма е збир на тоа ШТО младите луѓе го работат во
извидништвото (активностите), КАКО го изведуваат тоа (извидничкиот
метод) и причината ЗОШТО го прават тоа (ЦЕЛТА).
Извидничката програма се фокусира на активности во природа, граѓанска
и општествена служба, лидерство и персонален развоj и вклучува голем
број на активности. Кога веќе веруваме дека активностите кои ние ги
изведуваме го поттикнуваат развојот на младите во повеќе сегменти од
нивниот живот, како Сојузот на извидници на Македонија, така и секоја
локална организација би требала да има кристално разбирање и свест за
тоа што се сака и што треба да се постигне за развојот кај младата
личност (во контекст на едукативни цели); и, тогаш, да се осигуриме дека
прикладни, релевантни и поврзани активности се организираат за да се
постигнат овие цели.

Исто така, мора да запомниме дека, како неформално едукативно
движење, ние имаме лично наш активен метод на (само)едукација,
односно, извиднички метод.

Користењето на извидничкиот метод и сите негови компоненти нѐ
доведува на половина пат до постигнувањето на едукативното влијание
кон кое целиме.

Извиднички метод
Извидничкиот метод е клучен дел од извидничкиот едукативен систем. Тој
може да се дефинира како систем на степенесто самообразование, кој го
дополнува училишното и семејното образование. Методот во
извидничкото движење има седум составни елементи. Тие го
претставуваат клучниот пристап,
како и специфичноста на
извидништвото; а тоа ги дели од останатите образовни организации.
Тоа се:








Работа во мали групи
Учење преку работа
Живот во природа
Прогресивна рамка
Симболичка рамка
Завет и закони
Поддршка од возрасните

Работа во мали групи
Работата во мали групи, преку добра комуникација, дружење, поддршка
и соработка, води кон активно вклучување на секој поединец во работата
на групата и тој го пронаоѓа своето место и улога во нејзе, а, воедно, ги
согледува и своите одговорности во групата. Секој член на групата има
свои права и обврски кои водат кон остварување на заедничка цел и
поефикасна работа во групата.

Учење преку работа
Учењето преку работа претставува развој како резултат на искуство од
прва рака, што е спротивно од теоретската настава. Тоа се одразува на
активниот начин на кој младите ги стекнуваат своето знаење, вештини и
ставови и го претставува извидничкиот практичен пристап кон
образованието. Учењето преку работа, исто така, им овозможува на сите
во патролата активно да се вклучат во процесот на преземање на
сопственоста, со помош на своите врсници и возрасните волонтери.

Живот во природа
Природата отсекогаш била предизвик за луѓето поради тоа што нуди
многу можности за нејзино користење, истражување, релаксирање итн.
Животот во природа е значаен од повеќе аспекти. Пред сѐ, човекот е дел
од природата и тоа е неговото природно место каде што тој може да
постигне квалитетен и здрав физички, духовен и интелектуален развој.
Покрај тоа, преку животот во природа, човекот го гради својот карактер
врз основа на вистинските вредности. Во времето во кое живееме,
практикувањето на овој метод е многу значајно, со оглед на тоа што
членството главно живее во урбаните средини и е изложено на
негативните ефекти и трендови. Животот во природа, односно, престојот,
го крепи здравјето на човекот, но воедно и ја подига свеста за екологијата.
Природата, како средина за едукација, доколку се користат правилните
методи, е најбогата и најквалитетна училница за физички, духовен,
интелектуален развој.

Прогресивна рамка
Прогресивната шема го обезбедува развојот, односно постојаниот
напредок на членовите во организацијата, со помош на систематската
поврзаност на програмските целини. Целините се надоврзуваат
постепено преку различни методи на работа. Со цел да се стимулираат,
членовите пред себе секогаш имаат нови предизвици.

Симболичка рамка
Симболичката рамка е метод на работа каде што креираме систем на
вредности по пример на некоја култура, филм, бајка. Без оглед на тоа
дали се вистинити или не, тој систем има за задача да ги води членовите
чекор по чекор на тој начин што членовите ќе се пронајдат во својот идол
од филмот, бајката итн. Водејки се по тој систем, членовите ги
усовршуваат своите кодекси, им даваат пример на останатите, а
истовремено го градат и својот личен развој на патека на која тие се
пронаоѓаат. Важно е симболичката рамка да одговара на вистинските
потреби на децата и младите на иста возраст, да го привлече нивниот
интерес и да го подигне ентузијазмот.

Завет и закони
Овој метод на работа претставува негување на системот на вредности,
кои придонесуваат секој член да биде горд и доследен на заветот и
законите, градејќи свој кодекс на однесување и преданост на мисијата,
принципите, целите и традицијата на својата организација.

Поддршка од возрасните
Возрасните во младинските организации имаат круцијална улога и
заземаат значајно место. Суштината на вклучувањето на возрасните во
организацијата е во поддршката при спроведување на програмата.

Личен развој
Области на личен развој
Програмата препознава пет области на личен развој, плус една (развој на
карактерот):






Физички Развој
Интелектуален Развој
Емоционален Развој
Социјален Развој
Духовен Развој

Развојот на карактерот е на друго ниво. Тој е во димензијата на
персонален идентитет и волја. Тој ги обединува сите други области во
процес на личен развој. Без димензијата карактер личноста нема да има
улога во сопствениот развој. Дефиницијата на областите на развој е
основна почетна точка во креирањето на извидничката програма.
Извидништвото ги зема предвид сите димензии од човечкиот карактер и
препознава неколку области на развој, на кои се базираат извидничките
едукативни цели. Овие области не треба да ги сметаме како одделни
елементи; напротив, тие се дел од една целина. Всушност, тие формираат
една целина, а тоа е идентитетот на една личност.
Идентитетот е целина во која се интегрираат сите области на развој.
Карактерот игра голема улога бидејќи тој ја обединува личноста и го
креира нејзиниот идентитет. Телото се чини дека е коренот на сѐ друго;
емоциите, интелектот и социјалната природа. Преку нашите сетила го
откриваме светот околу нас и комуницираме со другите. Сепак,
физичкиот развој е под влијание на емоциите и општествените односи.
Прекумерната тежина како пореметување е најчесто предизвикано од
емоционални проблеми. Духовната димензија се однесува на смислата на
животот. Таа не може да се развие независно, од една врска со другите
или со себе. Таа е базирана на дружељубивост, интелегенција и емоции.
На крај, карактерот е димензија која ја обединува личноста и го формира
нејзиниот идентитет.
Би било голема грешка да ја поделиме секоја област на развој независно
од другите. Напротив, нашите едукативни цели се да им помогнеме на
децата да прераснат во млади личности кои постепено ќе го градат својот
идентитет и ќе ја развиваат својата независност. Поради оваа причина,
Баден Пауел му дал приоритет на развојот на карактерот.

Развојни полиња и образовни патеки

Физички развој
Стекнување на одговорност за развојот и функционирањето на
сопственото тело.
ОБРАЗОВНИ ПАТЕКИ
А) Идентификување на потребите
 Разбирање како функционира своето тело
 Разбирање на промените на своето тело
 Разбирање на врската помеѓу своето тело и околината, телото има
свој биоритам (кислород, правилна исхрана, одмор - сон)
 Почитување на своето тело, избегнување на злоупотреба
Б) Оддржување на своето тело и здравје
 Здравје и хигиена
 Исхрана
 Вежбање
В) Ефикасност
 Развивање на сопствените сетила: допир, вид, мирис, вкус и слух
 Развивање на отпорност, сила, флексибилност, агилност и самоконтрола
 Надоместување за сопствените хендикепи

Интелектуален развој

Развивање на способноста за мислење, иновирање и користење на
информации на оригинален начин, со цел да се прилагоди на нова
ситуација.
ОБРАЗОВНИ ПАТЕКИ
А) Собирање на информации





Љубопитност
Испитување
Истражување
Набљудување

Б) Обработување на информации
 Анализирање на информации
 Сортирање и класифицирање
 Помнење
В) Решавање на проблеми
 Инвентивност и креативност
 Експериментирање
 Хипотеза и заклучок

Емоционален развој

Препознавање на сопствените чувства и правилно изразување на
истите, со цел да постигне чувство на слобода, баланс и емоционална
зрелост.
ОБРАЗОВНИ ПАТЕКИ
А) Пронаѓање на себеси
 Препознавање и прифаќање на своите емоции
 Откривање на своето јас

Социјален развој

Запознавање со концептот на меѓу-зависност со другите, развивање
на способност за соработка и лидерство.
ОБРАЗОВНИ ПАТЕКИ
А) Комуникација и односи
 Развивање на чувство за вредноста на односите со другите
(прифаќање на разлики)
 Стекнување на комуникациски вештини
 Еднаквост помеѓу маж и жена
 Одбивање на социјалните или националните стереотипи и предрасуди
Б) Соработка и лидерство
 Учење на соработка: градење на тимски дух, превземање улога во
група, разбирање на меѓузависноста
 Превземање на одговорности со цел да им помогне на другите
В) Солидарност и служба
 Препознавање на меѓу-зависноста кај индивидуалците и заедницата
 Развивање на чувство за припадност во поголема заедница
 Развивање на чувство за служба и општо добро - прифаќање на
демократските вредности и социјалната правда

Духовен развој
Стекнување на поголемо знаење и разбирање на духовното
наследство во својата заедница, откривање на духовната реалност која му
дава значење на животот и донесување на заклучоци во секојдневниот
живот, почитувајки ги убедувањата на другите.
ОБРАЗОВНИ ПАТЕКИ
А) Прием
 Слушање
 Отворен е кон другите

 Сочуствување
Б) Размислување
 Чувствителен према чудата на природата и животот
 Ја препознава духовната реалност во нив
В) Работа
 Имање активна улога во сопствената заедница
 Поделба на одговорност
 Соработка со другите за да се донесе напредок
Г) Мудрост
 Развивање на одговорност спрема себе
 Способност за практикување самодисциплина
Д) Почитување
 Признавање на значењето на изминатите искуства, способност за
искажување
Ѓ) Духовно откритие
Истражување и откривање на духовното наследство во сопствената
заедница.
 Извлекување на заклучоци за сопствениот живот

Развој на карактерот

Прифаќање на обврските кон себе и потребата од учење,
усовршување и развивање. Вклучување, донесување одлуки, поставување
цели и идентификување на потребните чекори, со цел да се постигнат.
ОБРАЗОВНИ ПАТЕКИ
А) Идентитет
 Откривање и идентификација
 Поставување цели за личен развој

Б) Самостојност
 Да ги препознава работите кои влијаат врз него
 Способност да донесе одлука, направи избор и да ги прифати
последиците од истиот
В) Обврски
 Ги препознава ризиците и постапува соодветно
 Посветеност кон обврските и зададените задачи
 Истраен иако наидува на потешкотии

ФАЗИ НА РАЗВОЈ

Во развојот на децата и младите може да се идентификуваат повеќе фази. Различни
области на персонален развој влијаат едни врз други во одредени периоди, со цел
да создадат баланс или дебаланс - овој процес се вика фаза. Овие фази
претставуваат последователни чекори во процесот на развој.

Пубертет
Оваа настанува помеѓу 10 и 12 години, со појавата на голем број промени, како на
лично (физички развој, интелектуален развој) така и на социјално ниво (промена од
основно во средно училиште). Некои психолози оваа фаза ја нарекуваат криза на
рана адолесценција, која се манифестира со отфрлање на правилата од детството,
предизвикување на авторитетот на постарите, приклучување на помали групи во
општеството и др. Ова е период на спротивставување и одбивање на претходните
идентификации. Детските правила и прописи се доведени во прашање. Сепак, се
појавува способност да се создадат нови правила преку заедничка согласност. Тоа
го најавува развојот на моралната самостојност и прифаќање на моралните принципи
како начин на споделување на правата и обврските во рамките на една група.

Адолесценција
Помеѓу 13 и 15 годишна возраст, се појавува нова фаза наречена адолесценција.
Оваа фаза настанува со стекнувањето на сексуална зрелост, воспоставување на
родовиот идентитет и способноста за апстрактно логичко размислување. Сепак,
фазата на реконструкција која започнува 10-12 години само продолжува, т.е. нова
фаза започнува дури околу 16-17 години наречена доцна адолесценција. Измеѓу 11та и 16-та година децата поминуваат низ една бурна фаза, во која ритамот на
развојот зависи од полот (девојчињата созреваат побрзо од момчињата),
социјалните и културолошките фактори. Ова го објаснува широкиот спектар на
возрасни секции кои ги користат националните асоцијации. Сепак, направена е јасна
разлика помеѓу рана адолесценција (11 - 15 години) и доцна адолесценција (15 - 18
години). Потоа започнува фазата на младост и нејзиниот најголем предизвик преземањето улога на возрасен/а и станување конструктивен член во општеството.

Извидништво
Основач на извидничкото движење е лорд Роберт Баден Пауел.
Роден е во Лондон, на 22 Фебруари 1857 година.
Во летото 1907 година, Б.П. собрал 22 деца од различни социјални слоеви
и ги однел на островот Браунси (близу Лондон), организирајќи го првиот
експериментален логор. Патролите на ова логорување биле Гавран, Волк,
Бизон и Галеб. Членовите ги нарекол извидници, по сеќавање на воените
извидници кои се бореле со него во Бурската војна. Организацијата ја
нарекол Boy Scout Association. Така, 1907 година се смета за почеток на
извидничкото движење. Јавноста се запознала со организацијата кога во
1908 година била публикувана неговата книга Scouting for Boys, која е
продадена во повеќе од 200.000 примероци. Книгата денеска е
преведена на повеќе од 40 светски јазици.
Извидничката организација се проширила многу брзо низ целиот свет, а
во 1920 година е основана Mеѓународната извидничка канцеларија. Б.П.
во 1912 година се жени со Олав Ст. Клер Соамес, која станува негова
голема поддршка за развој на извидништвото, а подоцна и лидер на Girl
Guides.
Б.П. умрел на 8 Јануари 1941 година и е погребан во Нири, Кенија.

WOSM (World organization of scout movement)
Светската организација на извидничкото
движење
Извидништвото како движење постои во повеќе од 216
држави и региони. Светската организација на
извидничкото
движење
(WOSM)
е
меѓународна
организација, која ја сочинуваат членки на национални
извиднички сојузи и организации.
Сојузот на извидници на Македонија припаѓа на европскиот извиднички
регион, а покрај него постојат и следниве региони: Интерамерикански,
Африкански, Арапски, Евроазиски и Азијско-Пацифички извидниички
регион. Од своето основање, во 1907 година, па сѐ досега, извидништвото
никогаш не престанало да расте. Денес има повеќе од 31 милион членови
- момчиња и девојки. Извидничкото движење помага во развојот на
демократијата и граѓанското општество. Извидниците не претставуваат
ниедна политичка партија или организација, а сепак активно се
вклучуваат во градењето на заедницата и татковината.

Сојуз на извидници на Македонија

Сојузот на извидниците на Македонија има долга традиција, уште
од 1921 година. Во тогашна Македонија се формирани првите
стегови, и тоа на територијата на Скопје; а во текот на 1923 год. и
1924 год., формирани се повеќе такви стегови, и тоа во Куманово,
Штип, Битола, Струмица и Гостивар, а со самото тоа е формиран и
Вардарскиот скаутски регион, со седиште во Скопје.
Во почетокот, од 1921 до 1940 година, се споменува дека се
организирани многу летни логори и школи, од кои како една од
најмасовните акции/активности во тој период е заведена
прославата на осумдесеттиот роденден на основачот на Светското
извидничко движење, лордот Роберт Баден Пауел.
За време на Втората светска војна, поради затекнатата
ситуација, престануваат сите активности на извидничката
организација во Македонија. Во 1953 година, од страна на поранешни
членови на Извидничката организација, се основа слична на неа, но
со ново име - Сојуз на извидници на Македонија (СИМ). За прв
старешина на Сојузот е избран Васил Ѓоргов, а за негови заменици
Божидар Ничота и Нико Този. По ова, Сојузот работи на својата
програма и организира Републички смотри на секои две години, а на
секои четири членството на СИМ учествува на Сојузните смотри. За
овој период, исто така, карактеристичо е она што се остварени и
првите меѓународни контакти во 1959 год., и со белгиските Црвени
ѓаволи во 1960 год., кои престојувале во Извидничкиот центар
Охрид. По осамостојувањето на Република Македонија на 8-ми
септември 1991 год., меѓународната соработка на СИМ е на завидно
ниво; покрај соработката со Сојузот на извидници на Југославија
(СИЈ) и Сојузот на извидниците на Словенија (ЗТС), плодна соработка
е остварена и со Сојузот на извидниците и извидничките на Баварија
(БДП) и со Шпанската извидничка федерација (АСДЕ). Во овој
период, по осамостојувањето, СИМ ги остварува и првите контакти
со Светската извидничка организација, а се однесуваат за прием во
WOSM (Светска организација на извидничкото движење). Во тие три
години, додека се чекаше на прием, СИМ оствари повеќе активности
од меѓународен карактер, и тоа учество на Европската
конференција во 1995 год, XVIII и XIX Светско џамбори во Холандија
и Чиле, XXXIV и XXXV Конференција на WOSM, X Светски мут во
Шведска (во 1996 год). Не треба да се заборави учеството на голем
број на извидници од СИМ на голем број школи и семинари одржани
во Словенија, Кипар, Унгарија, Франција, одржани од страна на
Европското извидничко биро.

Во Членството кое се споменува моментално е организирано во
15 одреди (единици), ширум Македонија, и многу нови иницијативи за
нови одреди кои моментално се во процедура за исполнување на
условите за полноправно членство во Сојузот на извидниците на
Македонија.
Во овие повеќе од 60 години постоење, СИМ има традиција на
организирање голем број на ориентациони и полигонски
натпреварувања, семинари, школи за водачи, советувања, летни и
зимски кампови и многу други извиднички активности. Покрај
активностите на СИМ, и одредите ширум РМ организираат голем
број на ориентациони натпреварувања, а неодамна и школи за обука
на кадри; а на нив приоритет им е работата, воспитувањето и
едукацијата на младите членови. Овие активности се организираат
во природа или пак онаму каде што постојат извиднички центри,
како што се на Охридското eзеро во Охрид и Струга, и ширум целата
територија на Република Македонија, каде што се наоѓаат
извиднички домови. Голем датум во историјата на СИМ е 25-ти јули
1997 година, кога Светската организација на скаутското движење –
WOSM - соопшти дека Сојузот на извидниците на Македонија е
примен како полноправна членка и дека е во алијансата на 146-те
земји членки на WOSM.

ПР

ЦЕСИ,

ПРОГРЕСИВНОСТ

Затоа лидерот:


Ја збогатува играта/авантурата, ја носи до највисок степен на
можности, но и го намалува ризикот со тоа што секогаш е пазлив,
знаејќи колку далеку можат децата да одат и пази на опасноста за
која децата не се свесни. Водачот ја прави играта позабавна, но
треба да знае како да исчезне кога не е потребен и да биде спремен
кога треба повторно да се појави.



Ја живнува играта со мотивација/авантурата, ги охрабрува децата,
ги мотивира кога ќе изгубат мотивација, ја буди нивната желба за
предизвици, ја креира правата околина за играта да има едукативен
ефект и да ги охрабрува децата да научат повеќе.



Ја регулира играта/забавата/авантурата, секогаш да биде тука за
да ги потсети децата на правлата, да знае кога играта да ја смири а
кога да ја возбуди, достапен да помогне и да ги охрабри децата да
одбираат, организираат, подобрат и оценат својата игра или
активност. Лидерите кои ја играат добро својата улога, кои ја
збогатуваат и регулираат играта на децата и ќе помогне да
придонесе максимален едукативен бенефит.

Едукативниот став и одговорноста која ние ја препорачуваме за ние да ја
поседуваме е:









Зрел и емоционално стабилен
Искрен во секое време
Постојано етузијасти
Бескрајно трпеливи
Секогаш спремни да сослушаат
Тактичен и почитуван
Скоро имун на фрустрации и неуспеси
Можност да се спротистави на искушението да се биде авторитетен
или агресивен, и спремен да започне одново и одново.

Едукативната задача дури и за волонтери како водачи бара став и
одговорност.

-

Да има време

Состаноците со патролата, вашиот тренинг, подготовките, состаноците
еден на еден со децата, се побарувачки на кои мора да им се посветите.
Ова треба да биде квалитетно и слободно време. Ако неделниот состанок
трае 3 часа, дозволете си барем истото време повторно со патролата да
го поминете. Направете го ова време тивко, без останати притисоци врз
вас.
Ова бара лична дисциплина. Бара да го организирате вашето време,
делејќи го помеѓу вашите различни обврски. Не земајте обврски на кои не
можете да стигнете и секогаш доаѓајте на време.

-

Направете обврска во зададен период

Вашата обврска на работата во јатото треба да биде во веќе закажан
период, идеално за 3 години. Ова ќе ви овозможи да направите придонес
за заедничка цел, ви гарантира некои резултати и набљудување на личен
развој на децата чиј напредок вие ќе го гледате.
Патролата нема да биде стабилна ако водачот не е стабилен. А, вие нема
да пораснете како личност и како водач ако не ги направите задачите во
дадениот период. Ако сте стабилни ќе се развиете во работата и ќе
уживате во процесот.

-

Водач на извидници

Покрај наведените функции погоре, водачот на извидниците има различни
координациски задачи во својот капацитет како главен на тимот, како што
се:






Организирање на состаноци со патролата, без оглед на
одговорностите кои се поделени на другите водачи.
Менаџирање на процесот на планирање на активностите според
потребите на програмскиот циклус.
Координирање на задачи за надгледување на личниот развој на
децата.
Охрабрувачки и надзорен тренинг на водачите на тимот, директно
или преку личен тренинг.
Координирајте ги активностите на патролата со останатите групи
во одредот.

Прогресивна рамка за извидниците
И Извидниците се поттикнуваат да ја исполнат извидничката програма преку
прогресивна рамка која ги стимулира да се залагаат за исполнување на повисоки
нивоа на знаења, способности и вештини.
Целта на прогресивната рамка е извидникот низ неколкуте степени да го продолжи
својот развој, продлабочувајќи ги своите знаења, способности и вештини. За
доделување на соодветен степен е задолжен самиот водач, кој на крајот на
годината според патролниот дневник и секојдневното следење на активното учество
на поединците го доделува соодветниот беџ. Со секое постигнување, извидникот
добива признавање на неговиот труд и е задоволен од постигнатиот индивидуален
успех и успехот на својата патрола. Задачата на водачот е да го следи и евидентира
индивидуалниот успех на членовите на патролата, како и целокупниот успех на
својата патрола, и да организира специјални пригоди каде што ќе ги одликува
членовите за постигнатите знаења и достигнувања.
Сојузот на извидници на Македонија има изградено прогресивна рамка со одлики
за да го унифицира и поттикне прогресивниот развој на извидниците.
Прогресивната рамка за извидниците е тесно поврзана со симболичката рамка и
претставува скалесто освојување на животни преку освојување на нивните
карактеристики.
Следствено првата година, извидникот по надминувањето на предизвиците се
здобива со духот на бувот.
Втората година, извидникот надминува предизвици во осум области и
совладувајќи ги осумте области се здобива со духот на волк.
Третата година извидникот се стреми кон освојување на духот на мечката, а
последната година го освојува духот на рисот.
Надвор од општата програма, секако истовремено извидникот се здобива и со
ознаки за освоени вештини, секако, по демонстрирањето дека целосно ги совладал
истите.

Симболичка рамка
Симболичката рамка им помага на извидниците полесно да го пронајдат своето место
во групата и да се вклопат во неа. Идејата на оваа рамка е тие да бидат анимирани преку
приказната и водени преку симболиката која е наменета за нив.
На тој начин, извидникот полесно ќе се запознае со околината која го опкружува и
ќе се стекне со способности за нејзино истражување. Со симболичката рамка ги
изедначуваме сите, бидејќи им даваме можност да бидат во улога на некој друг - нешто
што на децата на таа возраст секогаш им е забавно. Задачата на секој водач е на
интересен и соодветен начин да пристапи кон изучување на целните активности преку
создавање улоги, приказни, атмосфера, песни, значки, церемонии итн.
Работната симболичка рамка го претставува пристапот на водачот кон извидникот за
време на состаноците. Ваквиот пристап би го добил најголемиот ефект со примена на
приказна, преку која извидникот најсоодветно ќе ја сфати и научи целта на состанокот
и својата улога во него, а, со тоа, и водачот би си ја олеснил задачата за нивно
оценување.
Водачот треба да избере најприкладен начин на интерпретација на приказната
Извидничка експедиција.
Секој дух на животно симболизира посебна област од персоналниот развој, кој
извидништвото го идентификува како клучен за извидниците. За време на експедицијата,
завршувајќи ги зададените активности од чек листата, извидниците треба да ги стекнат
особините кои се карактеристични за животните. Меѓутоа, не треба да се обврзувате да
ја поврзете симболичката рамка со секоја активност во патролата. Нема никаков проблем
доколку активноста на состанокот нема никаква поврзаност со Извидничка експедиција.
Целата приказна е само еден начин на кој може да им се објаснат на децата вредностите,
личниот развој и групниот живот во извидништвото. Можеби за возрасниот ум е понекогаш
тешко да се живее во различна симболичка рамка, но децата немаат проблем со тоа - тие
лесно може да ја разберат разликата меѓу она што е фундаментално и постојано
(симболичката рамка) и она што е привремена тема за краткорочна активност (пр. тема на

активноста на состанокот). Во категоријата развигорци, водачот, пред да започне со

водење на своето јато, ќе добие мал ковчег коj ќе ги содржи потребните реквизити
за реализација на програмата:

- водич-книга за реализација на програмата
- водич-книга за игри и активности
- картички за вештарства
- Кожена алка за секој развигорец
- привезоци од соодветното животно за сите четири години
Водачот го носи шеширот секој состанок, со
експедицијата да стане посликовита, а на
целата патрола заедно го отвараат ковчегот
листата. Јатото треба да одлучи која ќе
активност, со цел да ја исполнат
на активности потребна за освојување
им соодветствува.

цел извидничката
крај од состанокот
во кој се наоѓа чек
биде нивната следна
предодредената бројка
на духот на животното кое

На крај на годината, доколку
групата ја исполнила предодредената
бројка на активности, извидниците
кои учествувале во истите добиваат
привезок од соодветното животно (прва година - був; втора година - волк, итн)
кој треба да го закачат на својата алка и гордо да го носат низ целата година.
По четвртата година, развигорците добиваат групна награда – тотем, кој ја
симболизира нивната дотогашна авантура, напредокот, растот, преминувањето во
следната категорија (истражувачи) и најава за нова авантура која ги очекува во
следните извиднички години.

Видови на работа
Патролниот состав е основниот облик на организацијата (работа во
мали групи). Тој се остварува преку состаноци, излети, логорувања,
натпревари и акции од спортски и културни активности.

за патроли и дружини се редовни видови на работа.
Патролата остварува состаноци, најчесто, еднаш неделно, а исто така и
дружината. На состаноците се запознаваат со нова стручна содржина, ги
вежбаат веќе познатите, се договараат акции и други активности и ја
следат работата на членовите и јатата како целина. Состаноците на
младите извидници имаат комбинирана содржина и методи, прилагодени
на нивните психофизички способности. Важен дел од состаноците треба да
се посвети на игри, песни и културни активности.
Состаноците се одвиваат патролно, односно дружината како целина
,или, пак, во групи, екипи и сл. Состаноците мора претходно да бидат
спремни и стручно водени.

се организираат као полудневни, еднодневни или повеќедневни
излети, најчесто во природа. За помлади извидници најчесто излетите се
со цела дружина или патролно, а понекогаш и одредски.
Излетот е најчест вид на активност во природа, но може да се
посетуваат и градови, историски споменици и други дестинации во склоп
со програмата и содржината на работата по која патролата се води.
Водачите на дружината подготвуваат и го водат излетот на
дружината и координира подготовки за излет на патролите.

е редовен и многу важен вид на работа со дружина или
целиот одред. Поопширно, под поимот логорување се подразбираат сите
врсти на повеќедневен престој во природа - бивак, пловидба, патување со
велосипеди, подвижно логорување, зимување итн. Извидничкото
логорување е специфичен вид поминување на слободно време за младите.
Логорувањето во голема мера ги задоволува интересите и потребите на

членовите, запознавањето, вежбањето и примената на стручните
извиднички знаења и останатите елементи на живот во природа, а потоа
индивидуалните параметри, способности, иницијатива и креативност на
тој заеднички живот, соработка и демократија.

е многу соодветен начин на работа, а се
применува во дружини и одреди или помеѓу патроли во различни стручни
дисциплини, на акции или како посебни активности кои можат да траат
подолго време. Целта на овој начин на работа е вежбање и прикажување
на знаење, способности и соработка, а не борба за престиж. Затоа треба
да се даде предност за постигнувањето на нормата, а не ислучиво на
пласманот. Особено се важни натпревари со состави со единствени
правила и со јасна програмска основа.

во помала смисла, значи опфаќање на некој облик заедничко
делување на патролата, дружината, одредот или повеќе одреди. Спрема
начинот, тие се динамични; според содржината најчесто тематски; а
обично се многу привлечни за членовите. Акциите се важни доживувачки
компоненти на извидничката работа. Извидниците ги задоволуваат своите
интереси и потреби за индивидуална афирмација и живот исполнет со
дружба.
Најчести акции за извидниците се: смотра, свечености, маркетинг акции,
рентабилни и доброволни акции, еколошки акции, маршови, собранија и
останати средби на различни одреди.

се одржуваат во склоп на сите
начини на работа, но во специфични начини на спортски натпревари,
културни групи, организирање и изведба на логорски оган и други
приредби за членовите и пријателите на организацијата, издавање на
патролни, дружински или одредски весник итн. Со тоа се негуваат
извидничката етика, цивилизираното однесување и чесноста на
конкурентската постапка (fair play).
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Регистрација на активност и комуникација со јавност
Регистрација на активност
Со цел да се постави платформа на која ќе се следат активностите на
вашата патрола и ќе се води евиденција за истите, потребно е да ги
регистрирате на националната платформа - www.scout.org.mk/registracija
Преку регистрирање на вашата активност, со истата ќе бидат запознаени
одговорните во вашиот одред и канцеларијата на СИМ.
Регистрацијата е наменета да ви помогне при самото планирање на
активностите и воедно да ви понуди простор за евалуација на самиот
водач и на крајот од годината.
Со регистрирањето на настанот, исто така ја зголемувате безбедноста на
активноста бидејки началникот на вашиот одред и канцеларијата ќе бидат
информирани за локацијата и за настанот.

Информирање и комуникација со јавност
Комуникацијата со јавноста, а особено родителите, е исклучително
важна. Ние ги охрабруваме водачите да ги користат модерните социјални
медиуми за комуникација, а исто така препорачуваме да ја користат
датабазата на светската извидничка организација - www.scout.org
На веб платформата може да изработите профил на вашата патрола, а
потоа да прикачите информации за вашите активностите.
Внимавајте: Забрането е објавување на лични податоци од вашите членови
во јавноста. Исто така доколку сакате да објавите фотографии од
активностите, побарајте претходно дозвола од родителите на вашите
членови.

Валоризација
Извидниците се категорија на деца кои поминуваат низ пубертет и се на
почеток од нивната адолесценција, поради што е исклучително важно
признавањето на нивните достигнувања и, следствено на тоа,
валоризацијата, која претставува процес на признавање и наградување на
трудот на извидниците, е исклучително важен процес за кој е одговорен
водачот.
Извидниците се стремат кон достигнување на повисоко ниво, ознаки,
чинови, рангови, награди. За нив, тоа е мотивирачката приказна која ги
анимира и ги стимулира да се залагаат, да се развиваат и да даваат сѐ од
себе.
Водачот ја има улогата на човек кој ги евидентира активноста и залагањата
на извидниците, го следи нивниот развој, и во моментот кога извидникот ќе
постигне одредено ниво и ќе усоврши дадена вештина, должен е на
уникатен и транспарентен начин до го одликува и награди (секој извидник
индивидуално). Секако, за останатите во патролата да го разберат
значењето на тимот, одредени заслуги водачот доделува на сите како тим
и тоа јасно го напоменува.
Следствено, во понатамошниот текст, е објаснет процесот за стекнување
на заслуги, вештарства и одлики, за кои водачот е задолжен постојано да
врши евиденција, валоризација на своите извидници и јавно да ги одликува.

Беџови за вештини
Постојат 44 различни видови вештини кои прогресивно се освојуваат во
текот на годините. Доколку, некој член, сака да освои одредена вештина,
потребно е да исполни одреден број на задачи. Прво, се освојува почетното
ниво, потоа со исполнување на дополнителни потешки барања напредното
ниво, за на крај со исполнување на сите задачи извидникот да го достигне
нивото на експерт.
Во моментот кога водачот ќе увиди дека некој од неговите членови ги
исполнил поставените критериуми, го одликува извидникот со беџот за
конкретната вештина, притоа забележувајки во својот дневник и во
дневникот на извидникот.

Беџовите не се доделуваат ретроактивно, туку исклучително само во
момент кога извидникот ја следи тековната програма и се оспособува со
вештините.
Извидниците, без оглед на тоа дали ги имаат постигнато вештините или не,
доколку не се дел од моменталниот процес, не можат да бидат наградени
со истите. Тоа ќе создаде фер атмосфера и ќе ја одржи вредноста на
беџовите во очите на вашите членови.
Доколку имате нов член кој во меѓувреме се приклучил во вашата патрола,
истиот се приклучува на моменталниот тек на програмата и доколку
програмата не овозможи стекнување на дадена вештина (што сигурно е
можно), новиот извидник мора да ја чека наредната година, кога ќе може
да се стекне со почетното ниво од претходната, но може да ја освои и
вештината во нивото на тековната година.
Почитувањето на правилата е исклучително важно за самите да се
изградите во почитуван и фер водач со јасни критериуми, а, дополнително,
ќе ја одржите мотивацијата на вашите извидници.

Свечености
Создавањето посебни моменти за вашите членови ќе го направи нивното
членување поемотивно, духовно и исполнето.
Свечените моменти се важни за да во вашето јато изградите чувство за
припадност, а воедно и да го изградите и чувството за припадност во
извидничкото движење.
Посебните моменти ќе доведат до поголема привразаност и посветеност.
Покрај заветот како свечен момент, во тековната година препорачливо е
водачот повремено да организира пригоди во кои на свечен начин ќе се
спроведува некоја активност или да организира свечено доделување на
беџови за освоени вештини. При ваквите посебни прилики, важно е
развигорците да почуствуваат чувство на повисока вредност, при што
можете да поканите некој повозрасен член, налчалникот, старешина... да
присуствува на доделувањето и лично да им честита.
На крајот на секоја година секогаш организирајте забава за вашето јато заедничка прослава. Изработувајте заеднички слики и споделувајте ги
вашите моменти на социјалните медиуми. Истите ќе придонесат за
следење на вашите активности од страна на родителите, како и за
потврдување на заедничката забава.

На крајот на секоја програмска година, при доделувањето на останите
заслуги, доделувајте и смешни (позитивни) награди: за најдобар пејач,
најредовен член, развигорец-спанко итн.
Ваквите награди се лични и ќе постигнат чувство за уникатност, што
всушност е и целта, бидејќи секое дете е уникатно и единствено.
Поминувајте ги прославите и празниците заедно доколку е тоа можно,
организирајте мескеnбал, новогодишна забава... прославувајте го секој
можен момент и забавuвајте се, со цел... да создадете подобар свет!

Односи со родители
Комуникацијата со родителите е задолжителен сегмент од работата на
водачот. Родителите ги препуштаат своите деца во рацете на водачот и
нормално е да бидат загрижени и да се интересираат за тоа што нивното
дете прави на извидници.
Водачот, без оглед на сѐ, мора постојано да комуницира со
родителите/старателите и да ги информира за активностите на нивното
дете, неговиот напредок и евентуалните проблеми.
Запомнете дека никој не го познава вашиот член подобро од неговите
радители/старатели, постојано прашувајте и советувајте се со нив и
изградете однос на пријатели во постојана комуникација.
Постојат повеќе фази, кои се важни да се следат во одност со
родителите.

Зачленување
При зачленувањето, остварете состанок, претставете се, објаснете што
ќе работите во тековната година, оставете ваш контакт и побарајте
контакт од родителот. Побарајте меjл адреса на која ќе доставувате
известувања за напредокот.
Разговарајте со родителот/старателот за евентуални информации кои се
важни и би требало да ги знаете, евентуални алергии, проблеми, навики
и др.
Бидете пријатен и покажете стабилност и доверба.
Во текот на членувањето

Редовно комуницирајте и споделувајте ја евиденцијата за вашиот член.
Советувајте се редовно и секогаш известувајте во следниов формат:
Што постигнавме; зошто е важно?
Што ќе постигнеме; зошто е важно?

Испраќајте календар со активности и поканете ги родителите на
активностите. Родителите можат да бидат ваша најголема и квалитетна
поддршка, користете ги нивните познанства и компентенции.
Во текот на распустите, праќајте потсетувања за датумите кога
започнувате повторно со активности.
Бидете им партнер на родителите во градењето и развојот на нивното
дете!

Евалуација
Евалуацијата е клучен сегмент од работата на секој водач. Тоа е
процес кој на водачот ќе му овозможи да ја оценува својата работа,
додека на Сојузот на извидници на Македонија евалуацијата ќе му
овозможи да ја подобри својата програма. Но, што всушност таа
преставува? Како таа може најефективно да се спроведе? Евалуацијата
може да претставува комплексен процес ако не се одвива секојдневно.
Зошто е важна евалуацијата?
При секоја работа, без разлика дали е волонтерска или платена
позиција, потребно е секогаш да се врши проверка на постигнатите
резултати. Тоа е неопходно доколку сакаме да ја вршиме својата работа
правилно, да бидеме сигурни дека нашата работа има резултати, но исто
така и да дознаеме до кој степен сме ги оствариле зацртаните замисли.
Во однос на тоа кон кого е насочена, постојат два типа на евалуација:
1. Евалуација на работата на извидниците;
- Водачот треба да го спроведува овој тип на евалуација четирипати
во една извидничка година, односно на секое тримесечје. За да го
оствари тоа, постојат повеќе форми на евалуација кои водачот може да
ги користи:
1.1 Евалуација со примена на класичен метод на оценување од страна
на самите извидници, каде што водачот ќе им даде задача да ја пополнат
евалуацијата која се наоѓа после секоја активност. Во секое тримесечје,

водачот е должен да ги собере оценките и да пресмета аритметичка
средина, односно средна оценка.
Покрај тоа, во работните тетратки наменети за извидниците постои и
форма на наративна евалуација, каде што тие ќе треба да се искажат
според насочени прашања. Водачот треба постојано да ги мотивира
развигорците кон критично размислување и да ја промовира нивната
желба за искажување на своите потреби и евентуални проблеми во однос
на патролата.
Постигнатите резултати, на крајот на извидничката година треба да ги
достави до началникот на својот одред.

2. Само-евалуација
Водачот треба да се осигура дека неговота патрола ќе помине низ овие
два типа на евалуација.
Пр. 1 Колку се забавни активностите на извидници?
1

2

3

4

5

пр. 2 Колку се забавни состаноците во одредот?
Пр. 3 Колку се интересни активностите во природа?
Пр. 4 Какви активности сакаш во иднина?
Пр. 5 Што мислиш за минатата недела на извидници?
Предложениот модел
Забавa Вклученост Едукација Совладливост Коефециент

Побарајте секој член да даде оцена во секој сегмент 1-5. Соберете ги
оцените и поделете ги на бројот на членови. На крајот ќе добиете
коефициент за целокупната активност.
Секогаш трудете се да развиете кај вашите членови искрена евалуација
и секогаш трудете се да бидете подобри наредниот пат.
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