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Младите во Р.Македонија сочинуваат 23% од целокупното
население. За потребите на изготвување на младинската
програма Сојузот на извидници на Македонија, во 2013 година,
изврши обемен процес на идентификување на потребите на
младите во Р.Македонија и нивните ставови во поглед на
подобрување на социјалниот статус.

Во Р.Македонија живеат 465.002 млади, 23% од вкупното
население во државата.
52% (238.840) од младите се од машки пол. Додека 48%
(226.162) се женски.
Надлежна институција на младите е Агенцијата за Млади и
Спорт (АМС).
На државно ниво е изработена Стратегија на млади (2005),
имплементирана преку акциски план.
Во 2013 година е формиран Национален Младински Совет.
Не постои легислатива, закон за млади.
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Младите имаат потреба за здрав раст и правилен психички,
физички и ментален развој. Преку игра, рекреација и спорт,
младите физички правилно се развиваат, се учат на тимска
работа, доверба, самодисциплина, размислување, логично
мислење, почит кон другите, комуникација и друго. Овие
активности им помагаат на младите во соочување со
предизвици и ги спремаат за преземање активна улога во
своите средини.
Активностите кои им ги нуди СИМ (Сојузот на извидници на
Македонија) на младите, за задоволување на овие потреби, се:
кампови, прошетки во природа, игри, извиднички и спортски
натпревари,
истражувачки
активности,
едукативни
работилници (правилна исхрана и лична хигиена, ненасилна
комуникација, толеранција, намалување на предрасуди и др.) активности кои ги поттикнуваат младите да усвојуваат здрав
стил на живот.

Во Македонија живеат околу 400.000 млади. Тие
претставуваат значајна категорија во општеството и се
носители на идните промени. Затоа е потребно да се посвети
внимание на нивните потреби, ставови и желби. Младински
активизам значи активно учество на младите во друштвен
живот, решавање значајни прашања за нив и носење одлука на
сите нивоа на управување. Без активизам и учество во
друштвен живот, младите стануваат маргинализиран дел од
друштвото, чии потреби се занемаруваат. Многу е значајно за
младите да учествуваат во друштвен живот, затоа што тоа е
важно за нивната иднина и придонесот во подобрувањето на
нивната положба во друштвото.
Поттикнување на младинскиот активизам е една од задачите на
СИМ, а се остварува со разни активности, кои кај младите
развиваат претприемништво, планирање, организирање,
пристап до проекти, комуникација, лидерски вештини, учество
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во донесување одлуки, како во организацијата, така и во
друштвениот живот.

Во денешно време, младите бараат начин преку интересни и
примерни активности да ги задоволат своите потреби и
интереси. Активното и креативното користење на слободното
време придонесуваат кон здрав развој на личноста. Доколку
слободното време не е доволно промислено и употребено,
станува извор на друштвено неприфатлив однос и зависност.
Младите се изложени на сѐ поголемо влијание во
потрошувачките друштва, кои организираат разни содржини во
кои младите се најчести пасивни набљудувачи и консументи на
содржини кои ги пасивизираат.
Во активното користење на слободното време во извидничката
организација, младите се директни учесници во креирањето и
реализирањето активности кои позитивно делуваат на
повеќестран развој на личноста и правилен физички развој.
Организирањето и реализирањето спортски и културни
активности, креативни работилници, волонтерски активности и
многу други содржини кои иницираат членство и се во склоп со
приниципите
на
организацијата,
ќе
придонесат
кон
задоволувањето на овие потреби на младите.

Дефиниција на UNESCO за неформално образовани гласи:
“Неформално образование е било која организирана образовна

активност надвор од поставениот формално образовен систем.
Без оглед дали се работи за посебна активност или важен
елемент на некоја поширока активност чија намера е да им
служи на идентификувана клиентела која учи и цели кон
учење. “
Формалното образование не ги задоволува потребите на
младите во образованието и имаат мошне мала можност за
личен развој. Сѐ уште постои мал дел на млади кои го
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напуштаат школувањето, а поради економски причини голем
дел на младите не запишуваат факултет.
Мал број на млади (8%) се активни во организации и
учествуваат во активности надвор од училиште, кои
придонесуваат за нивното образование.
Програмата на СИМ опфаќа голем број на области, како што
се:















Извидничко движење
Духовност, култура, обичаи и традиција во Македонија
Кампување, ориентација и движење во природа
Техники на кампување и бивакување
Сигнализација и други начини за комуникација
Прехранување во природа
Метеорологија и заштита од природни непогоди
Растителен и животински свет
Екологија и заштита на природа
Физичка култура и здравје
Работа и штедење
Културно-забавни активности
Активности за развој на заедницата
Техники и вештини за органиазција, менаџмент, планирање
и работа во тим, претприемништво
 Поттикнување креативност и иновативност
 Прва помош
 Корисни вештини
Членовите на извидничката организација, преку метод на
постепено, континуирано учење и напредување прилагодено
според старосни категории, стигнуваат до знаењa и вештини
во наведените области, кои не се добиваат во системот на
формално образование.

Кога се зборува за мобилност кај младите, конкретно се мисли
на меѓународна младинска соработка и размена, но тука треба
да се подразбира и мобилноста кај младите во земјата.
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За да се развиваат нормално, младите треба да имаат
познавања за културите и обичаите на другите народи, да
разменуваат идеи со директен контакт, знаење и искуство.
Запознавањето на други краеви и култури им дава можност на
младите да ја презентираат својата средина, култура и обичаи,
како и да ги ценат меѓусебните различности и да усвојуваат
позитивна вредност од другите.
СИМ, со организирање извиднички натпревари, средби, смотри,
истражувачки експедиции, студиски посети, извидничка
меѓународна соработка и други видови на соработка и размени
помеѓу извидничките организации во светот, значајно
придонесува кон задоволувањето на потребите на младите во
Македонија.

Волонтирањето, во најширока смисла, се дефинира како
непрофитна и неплатена активност со која поединци
придонесуваат кон својата заедница и друштво.
Волонтерите денес играат главна улога во придонесот и
напредокот во развиените земји, земјите во развој и внатре во
националните или, пак, други програми за хуманитарна помош,
техничка соработка и промоција на човекови права, мир и
демократија.
Гордост и основа на СИМ претставуваат членовите на
организацијата, кои со својата работа доброволно поклонуваат
развој во извидништвото, а со тоа и придонесуваат кон
задоволувањето на потребите на младите и заедницата во која
егзистираат.
Поради тоа, волонтерите имаат посебно значење во Сојузот на
извидници на Македонија и со својата улога помагаат во
остварувањето на мисијата и визијата на организацијата.
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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
експеримантален логор. Патролите на
ова логорување биле Гавран, Волк, Бизон
и Галеб. Членовите ги нарекол извидници,
по сеќавање на војните 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 Меѓународната
извидничка канцеларија. Б.П. во 1912 година се жени со Олав
Ст. Клер Соамес, која станува негова најголема поддршка за
развој на извиднишвото, 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 извидничкот движење
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(WOSM) е меѓународна организација, која ја составуваат
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. 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 на градење 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
18

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.
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 оние на
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Охридското Езеро во Охрид и Струга; и ширум цела Македонија
каде што се наоѓаат извиднички домови во планина, село или
град. 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 146те земји членки на WOSM.

На XXXII светска извидничка конференција e усвоена општа
дефиниција за концептот на програмата за млади, која ги
покрива севкупните искуства кои им се нудат на младите луѓе:
Што: подразбира сѐ што една млада личност
движењето - активности

работи во

Како: начинот на кој тоа се работи - метод
Зошто: образовни цели, во склоп со основните принципи на
движењето
Програмата не е нешто што ќе биде утврдено засекогаш и за
секого, треба да се прилагоди спрема потребите на младите, за
сите генерации и во секоја земја.

Програмата се гради на стремежот на младите луѓе, преку
нивното учество, затоа што тие се најдобрите застапници на
сопствениот развој и среќа. Но, тоа не подразбира негирање на
стимулативниот и воспитниот пристап на возрасните. Тие имаат
свое природно место во развојот на програмата, во смисла на
предлози, можности, нудење алтернативи и мотивација и
помош за младите да го искористат својот потенцијал. Но,
ништо од тоа не може да се направи без да се земат предвид
желбите на младите и нивното активно учество во изработка и
спроведување на програмата.
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Причината за ова лежи во самото срце на извидништвото. Уште
во 1909 година, во импровизиран говор на универзитетот во
Чиле, Роберт Баден Пауел (основачот на извидничката
организација) го опишал својот концепт на образование така
што истакнал дека:
“Mамецот што рибарот го поставува на врвот на јадицата, дали

било тоа глиста или некој инсект, нема никаква поврзаност со
вкусот на рибарот, напротив, трeба да одговара на вкусот на
рибата. “
Извидништвото настојува од младите да создаде одговорни
индивидуи за сопствениот развој.
Извидништвото ги поттикнува да учат за себе, наместо пасивно
да примаат стандардизирани инструкции. Затоа, од суштинска
важност е да им се понудат образовни цели кои се од значење
за нивниот личен развој и светот во кој живеат.
Особини на квалитетна програма






Заснована на потребите на младите
Прилагодена на културите
Диверзитет
Прилагодена на времето
Содржи променливи и непроменливи елементи

Силата на извидничкото движење лежи во чудесните можности
да се прилагоди на различни услови и традиции.
Целта, принципите и методот, дефинирани на светско ниво се
темелни, непроменливи елементи. Променливи елементи се
програмите за млади, кои се менуваат со намера да се
прилагоди потребата на секое време и друштво.
Променливите и непроменливите елементи, во суштина, не се
во конфликт. Многу е полесно да се прилагодат променливите
елементи во ситуација кога се одзиваме на јасни и правилно
дефинирани основи на елементот.
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- Локално ниво
> Конкретни потреби нa младитe
> Спроведување на програма
- Национално ниво
> Потреба на младите
> Преиспитување на програмата
> Унапредување на програмата
- Светско ниво
> Темелни принципи
> Мисија, цел, принципи, метод

Мисијата на извидништвото треба да придонесе во
образованието на младите, преку систем на вредности
заснован на извидничкиот завет и закон, да помогне во изградба
на подобар свет во кој луѓето се остварени како поединци и
имаат конструктивна улога во друштвото.
Ова се постигнува преку:
 Вклучување на младите во процесот на неформално
образование во тек на целокупниот период од нивниот
развој.
 Примена на посебен метод кој секој поединец го прави
главен носец на процесот на сопствен развој, личноста
која се ослонува на сопствена сила, која е одговорна,
посветена и спремна да понуди поддршка на другите.
 Помош во процесот на воспоставување на системски
вредности кои се засноваат на духовни, друштвени, лични
принципи, содржани во заветот и законот.
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Одговор на потребите и проблемите на младите во
денешницата е наша образовна улога, а наша задача е да
понудиме еднакви можности за развој на секој поединец.
Можности за развој
Наша задача е да принесеме во целокупниот развој и
постојаното образование на младите.
Целокупен развој
Поттикнување на урамнотежниот развој на различните
димензии на секоја млада индивидуа, на која и даваме прилика
да се истакне во целокупната можност на својот потенцијал.
Таквиот пристап опфаќа развој на телото, поттикнување на
творештвото, формирање карактер, насочување емоции,
грижа за другите и заедницата и откривање на лична духовност.
Здравјето,
самоисполнувањето,
идентитетот,
зрелоста,
друштвената интеграција и среќата зависат од хармоничниот
развој на сите фактори на личноста.
Постојан развој
Човечкиот живот е бескраен процес на учење и збогатување на
личноста.
Ниеден аспект во образованието не може да се ограничи на
школски систем, ниту, пак, одреден период во животот, затоа
што луѓето имаат постојана потреба да учат и треба да им се
даде прилика тоа да го прават цел живот.
Во извидништвото, младите стануваат свесни за тој процес
преку сопствени откритија и постојан напор да постигнат
најмногу што можат.
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Им помагаме на младите да растат преку:
 Промоција на нивниот развој и одбрана на нивната
индивидуална слобода во кругот на детски права и права
на младите.
 Придонес во развој на личниот систем на морални и
духовни вредности, преку учество во прогресивна
програма на само-образување и партнерство со нивните
врсници.
 Поттикнување да се зближат со природниот круг, за
потполно да го сфатат својот однос со него и со тоа
подобро да ја ценат потребата за постоењето на тој круг.
 Негување на позитивниот однос со возрасните, заснован
на доверба, преку кои младите луѓе ќе најдат воспитни
одговори за развој на својата зрелост, емоционални
потреби и општа благосостојба.
Им помагаме на заедниците да се развијат преку:
 Информирање на младите:
„Mладите можат потполно да се вклучат во заедницата само

ако се потполно известени за можностите и прашањата кои се
важни, посредно или непосредно.“
 Понуда во образование за демократија:
„Заедниците можат да функционираат исклучиво во потполно

учество на младите во процесот на донесување одлуки кои на
крај ќе влијаат на нивниот живот. “
 Рамноправност:
„Секоја личност, без разлика на пол, потекло, раса, вера,

способности или социјална категорија, мора да биде поттикната
и потпомогната да го достигне својот полн физички,
интелектуален, друштвен или духовен потенцијал. “
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 Партнерство против маргинализација:
„Млади и возрасни кои доаѓаат од маргинализирани делови од

заедницта треба да бидат добродојдени и примени во нашата
организација за да можат да се изборат и да ги надминат
препреките од исклучување од друштвото.“
И помагаме на Европа да расте преку:
 Нудење помош на младите да ги преминат препреките како
ограничен пристап на информации, транспорт или
сместување.
 Борба против расизам и ксенофобија: интеркултурно
образование на млади се претставува со националистички
стереотипи и нуди учење за мир и толеранција.
 Активен придонес во развој на подобра и поуспешна
младинска политика во Европа, за доброто на сите млади во
Европа, а не само од корист на нашите членови.
 Градење мостови на пријателство, во и надвор од границата:
Како Европа расте, треба и младите во неа исто така да
растат во пријателство со своите соседи и со младите од
другите делови на светот.
Извидништвото треба да ѝ помогне на секоја млада личност да
даде сѐ од себе и да стане:
Слободна и целосна личност
 Чиста во мислите и искрена во срцето
 Упорна и истрајна
 Одговорна и самоуверена
 Посветена на животот
 Постојана и целосна во својот свет
Желна да учествува
 Да е вклучена во својата заедница
 Да ги брани правата на останатите
 Да ја сака правдата и да промовира мир
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Да се определува за демократија
Да се стреми кон за развој
Да цени човечка работа
Да ја гради својата фамилија со љубов
Да е свесна за своето и достоинството на другите
Да соработува со другите верно и со задоволство

Креативна личност
 Која го остава светот подобар од што го нашла
 Цели кон заштита на природата
 Учи константно и е во потрага по неоткриени патишта
 Свесно ја извршува својата работа
 Независна од материјални работи
Духовна личност
 Да го разбере светот околу неа
 Да биде позитивна и да наоѓа радост во малите работи
 Ја прави духовноста дел од секојдневниот живот
 Отворена за дијалог и размислување, ги почитува
религиозните верувања на другите

Методот на извидништво има седум составни елементи, кои се
подеднакво важни во образованието на младите и децата и
претставуваат
клучен
пристап
и
специфичност
за
извидништвото
спрема
останатите
образовни
движења/организации. Тие елементи се:








Работа во мали групи
Учење преку работа
Персонален развој
Живот во природа
Симболичка рамка
Завет и закони
Поддршка од возрасни

Работа во мали групи
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Работа во мали групи нуди добра комуникација, дружба,
поддршка и соработка, а со тоа и активно вклучување на секој
поединец во работата, како и водење спрема сопствената
одговорност во кругот на групата. Секој член има право и
должност да придонесе во остварување на заедничката цел и
подобра и поефикасна работа во групата, така што целата
група ќе функционира како една целина, а со тоа ќе ги
остварува зададените задачи.
Учење преку работа
Учење преку работа е извиднички метод со кој се постигаат
образовни цели, се стекнуваат нови знаења, вештини и ставови
и до кои се доаѓа преку активно учество во различни облици на
работа, при што членовите преку директни практични искуства
и поголема мотивација и продуктивност полесно стигнуваат до
одредени цели.
Личен развој преку прогресивна шема
Прогресивната шема претставува развој, односно постојан
развој, на членовите во организацијата со помош на
систематска поврзаност со програмската целина, која се нуди
постепено, по пат на различен метод на работа. За да бидат
стимулирани, членовите пред себе секогаш треба да имаат
нови предизвици
Живот во природа
Природата е голем предизвик за луѓето затоа што нуди
бесконечни можности. Животот во природа е значаен, пред сѐ,
од причина што извидниците се учат на правилни вредности и
имаат можности, како од физички, така и од друштвен,
интелектуален, духовен развој, како и развој на карактер. Во
денешно време, овој метод е многу значаен, посебно кога
членовите живеат во урбани места, првенствено поради
нивното здравје, но и поради развојот на еколошката свест.
Природата е безбедно и одлично место за учење.
Симболичка рамка
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Симболичката рамка е метод каде што создаваме систем на
вредности по пример на културата и заедницата (реални или
преземени од книги и филмови). По тој систем на вредности,
членовите ги следат чекорите на своите идоли, им даваат
пример на другите, истовремено усвојуваат морален кодекс.
Важно е симболичката рамка да одговара на правите потреби
на децата и младите и да ги поттикне нивните интереси и
ентузијазам.
Завет и закони
Овој систем на работа претставува негување на системот на
вредности, што придонесува секој член да биде горд и
достоинствен на заветот и законот, градејќи свој кодекс на
однесување и вредност на мисијата, принципите, целите и
традицијата на својата организација.
Поддршка од возрасните
Возрасните во организација за млади (волонтери) имаат
пресудна улога и заземаат значајно место. Целта на
вклучување на возрасните во организацијата е поддршката за
спроведување на програмата.
Улогата на возрасните е:
 Раководење со единиците - раководна структура
 Школување на кадри - организација и реализација на облик на
школување
 Извршување на технички функции - секретар, благајник,
економист и сл.
 Советодавна улога
 Разработување и преиспитување на програма, статут, систем
за обука, планирање и реализација на активности
 Обезбедување на услови за работа - ресурси, одговорности,
техничка поддршка и сл.

Возрасните ги задоволуваат своите потреби преку различни
аспекти:
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 Учество на различни активности - патувања, смотри, кампови,
биваци и сл.
 Системска обука
 Учество на меѓународни активности
Волонтери, возрасни, во организацијата својата работа ја
засноваат на доброволни основи.

За полесно совладување на знаењето и вештините за
освојување на развигорци, извидници, истражувачи и ровери,
програмските барања ги поделивме на седум целини:
1. Извидничко движење
(WOSM; извидничко движење во Македонија)
2. Престој во природа и заштита на природата
(излет, ориентација и движење во природа, истражување на
природата,
бивакување
и
технички
познанства,
прехранување во природа, метеорологија и заштита од
природни непогоди, сигнализација, познавање и заштита на
природната средина, растителен и животински свет).
3. Култура и традиција
(културно-забавни активности, запознавање и негување на
традицијата и обичаите)
4. Здравје и Спорт
5. Заедништо и корисна работа - развој на заедницата
6. Духовност
7. Животни вештини
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Програмата на Сојузот на извидници на Македонија е заснована
на потребите и желбите на младите луѓе и нејзината улога е
образовно-воспитна.
Нашата цел е преку извидничкиот метод да го поттикнеме секој
член да биде одговорен кон себе, другите и заедницата.
Програмата ја спроведуваат обучени водачи, во основни
работни единици.
Обуката е утврдена преку системот на школување на Сојузот.
Програмата се спроведува по категории на членство, со
програмата на: развигорци, извидници, истражувачи и ровери;
преку програмски области и теми, кои се заеднички на сите
катеогрии на членство.

Многу луѓе сметаат дека децата заедно во група даваат
додатна вредност на образованието. Меѓутоа, ова не е секогаш
точно. Само тоа што се заедно не е доволно. Ако сакате
успешно да образувате млади луѓе, треба да имате прецизни
образовни цели, или задачи, и метод кој одговара за да го
постигнете тоа.
Да образувате деца значи да им помогнете да пораснат и да
постигнат некакво знаење, вештини и ставови, за да заземат
место во светот на возрасните.
Неодамнешно истражување направено од страна на WOSM
(Светската извидничка организација) во соработка со
Универзитет во Осло, покажува дека во групи каде што се
спроведува
коедукација
вештините
на
девојчињата
систематски се „потценуваат“, споредбено со вештините на
момчињата.
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Ова значи дека и во групи каде што се спроведува коедукација,
возрасни водачи - мажи и жени - тежнеат да репродуцираат
стара хиерархија и поделба на улоги меѓу мажи и жени.
На пример, како да е „нормално“ момчињата да ги работат
„тешките“ работи (како што е сечењето дрва), а девојчињата да
мијат садови.
Коедукацијата сама по себе не е доволна. За да ги исполниме
нашите цели, мора да придонесеме во образованието на
момчињата и девојчињата, младите, мажите и жените,
подеднакво, а на основа на потребата и стремежот на секој
поединец.
Младите во периодот до 12-15 години се обидуваат да го
изградат својот идентитет (со многу промени кои им се
случуваат во тој период: пубертет, телесен развој, нов стадиум
на интелектуален развој, проширување на нивната друштвена
позадина итн.). Затоа, често може да воочиме спонтана полна
деградација (одвојување) во таа доба: момчињата сакаат да
бидат со момчиња, а девојчињата со девојчиња.
Младите сакаат да бидат со свои врсници од истиот пол за да ги
споделат заедничките проблеми и да го истражуваат својот
идентитет. Затоа, добро е да им се даде прилика да имаат
заеднички активности, но и активности со врсници од истиот
пол. Водечкиот систем ја дозволува оваа можност: можете да
имате патроли од момчиња и патроли од девојчиња кои работат
посебно, но кои редовно меѓусебно соработуваат. Треба да се
одржува атмосферата на вистинска соработка и еднаквост
меѓу децата и да се спречи прекумерниот натпреварувачки дух
меѓу патролите, особено ако е заснован на предрасуди.
Водачите треба да имаат на знаење дека постои разлика
помеѓу коедукација и едноставно мешање на млади луѓе од
различен пол.
Коедукација значи да им се даде прилика на момчињата и
девојчињата да учат едни од дргуи, да откријат дека имаат
еднакво достоинство и да научат како да соработуваат на
еднаква основа. Коедукација е добра работа ако имате јасни
образовни цели.
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Програмските активности треба да нудат еднакви можности и
да ги нудат сите области за развој на личноста:






Интелект
Емоции
Карактер
Дух
Физички развој
 Друштвен развој
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Развигорци
(деца на возраст 7-10 години)
Извидници
(деца на возраст 11-14 години)
Истражувачи
(млади на возраст 15-17 години)
Ровери
(млади на возраст 18-29 години)
Ветерани
(возрасни во извидништвото, над 30 години)
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Ја запознаваат природата, ја сакаат и се грижат за неа. Учат
како да се снајдат во природа и да станат свесни за нејзините
вредности и опасности. Ги познаваат своите права и обврски и
развиваат осет за правда и еднаквост. Го запознаваат,
почитуваат и соработуваат со светот во кој живеат. Слободно
ги истражуваат своите мисли и чувства.
Се грижат за своето здравје и здрав дух. Се снаоѓаат во
времето и просторот, креативно истражуваат, ги користат
основните технички уреди и средства за комуникација. Ја
ценат својата и културата на другите, го прифаќаат кодексот
на фино однесување и етиката.
Се запознаваат со работата и принципите на организацијата,
учествувајќи во изградба на својата патрола, учејќи да го
почитуваат, ценат и сакаат извидништвото, знаејќи ги своите
права и должности во организацијата.

Работа во мали групи
Развигорците се организирани во јата кои бројат 8-12 членови.
Со јатото раководи возрасен водач. Јатото може да биде и
поделено во помали групи, за поефикасна работа.
Учење преку работа
Развигорците преку игри и практично искуство, доаѓаат до нови
знаења, се стекнуваат со нови вештини и ја градат своја
личност.
Личен развој
Развигорците преку системски поврзани програмски целини,
кои им се презентираат постепено, секогаш имаат пред себе
нови предизвици, учејќи нови вештини и градејќи го својот
карактер.
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Живот во природа
Со престој во природа, развигорците стекнуваат практично
искуство, развиваат љубов према природата, стануваат свесни
за нејзините вредности и опасности, го подигаат нивото на
еколошка свест и допринесуваат за своето здравје.
Завет и закон
Краток едноставен текст, разбирлив за децата, кој
допринесува за изградба на системот на вредности на секој
поединец.
Поддршка од возрасни
Возрасните ги планираат и реализираат активностите за
развигорците, нудејќи им физичка и емотивна сигурност.

Физички Развој
Образовни
Патеки

Образовни Намери
Го прифаќа својот дел од одговорностите, за хармоничен развој на
неговото тело.

Препознаени
Потреби

Одржување

Ефикасност

Може да ги опише главните биолошки процеси кои го регулираат
неговото/нејзиното тело, ги прифаќа своите физички способности и
превзема дејствија да го заштити своето здравје.
Го вреднува својот изглед, се грижи за личната хигиена и онаа на
околината, одржува соодветна и издначена диета и постигнува
изедначена распределба на време и одмор, физички, интелектуални
и социјални активности.
Ги развива своите сетила (вид, слух, вкус, мирис, допир) и физичка
спремност, надоместувајки за сите неспособности.
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Интелектуален Развој
Образовни Патеки
Прибирање на
информации

Обработка на
информации

Образовни Намери
Го развива своето чувство за љубопитност и систематски
прибира информации за да го прошири своето знаење.
Способен/а е да анализира и класифицира информации и да ги
примени во своето искуство и околина.
Способен/а е да се прилагоди на различни ситуации, развивајки
капацитет за мисла, иновација и авантура.
Способен/а е да решава проблеми со поставување на хипотези,
експериментирање и извлекување на заклучоци.

Решавање на
проблеми

Покажува дух на иновативност и креативност преку користење
на своите технички и рачни вештини.

Односен развој
Образовни Патеки

Образовни Намери
Способен/а е да ги препознае и прифати своите емоции и да ги
разбере причините и ефектите кои тие можат да ги имаат на други
Само откривање и
луѓе.
свесност
Способен/а е да изрази различни видови на емоции користејќи
разноврсност на креативни техники (на пр. музика, игра, театар,
Само изразување
сликарство, поезија, глума).

Одговорности и
самоконтрола

Се однесува наметливо и е срдечен кон други луѓе, без да е
закочен или агресивен, почитувајќи го својот и туѓиот интегритет.
Способен е да ги цени добрите нешта во животот со цел да
надополни за тешкотиите, и одржува состојба на емотивна
стабилност и среќа.
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Карактерен Развој
Образовни
Патеки

Образовни Намери
Ги признава своите можности и ограничувања, има критичка свесност за
себе, се прифаќа каков/а што е и одржува добра слика за себе.

Идентитет
Автономија

Му приоѓа на животот весело и со смисла на хумор.
Презема одговорности за својот развој и си поставува цели да ги постигне.
Покажува критичка свесност за светот околу себе, способен/а е да прави
сопствени избори и да ги прифати последиците.

Преданост

Ги изразува своите погледи наметливо, прави обврски и ги одржува и покрај
тешкотиите.
Прави напори да стане финансиски независен/а ја цени својата работа и
работата на другите.

Духовен Развoj
Образовни Патеки

Добредојде,
запрашување, работа,
мудрост
Обучување
Духовно откритие

Образовни Намери
Бара духовна реалност преку: откривање на чудата на
природата; сочуствувајќи со други луѓе; соработувајки со
други луѓе да го подобри светот; превземајки одговорности
за сопствениот развој.
Способен/а е да ја препознае и објасни духовната важност на
личните и заедничките искуства.
Го истражува духовното наследство на својата заедница и
комуницира со секого, без разлика на нивните религиозни
убедувања, барајќи да воспостави комуникација меѓу
луѓето.
Ги прави своите духовни принципи дел од својот дневен
живот, постигнувајки постојаност меѓу нив, својот личен
живот и своето учество во општеството.
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Општествен Развој
Образовни
Патеки

Образовни Намери
Сака да истражува други начини на живот, ја смета разновидноста повеќе како
збогатувачка отколку заканувачка. Способен/а е да препознае и предизвика
сексуални и етнички стереотипи.

Односи и
комуникација

Соработка и
водство

Солидарност и
служба

Способен/а е да препознае разни причини на конфликти, владее со
спречувањето на конфликти и вештината за решавање на конфликти и ги
применува во секојдневниот живот, со цел да придонесе кон мирот.
Способен/а е да работи како дел од тим, комуницира ефективно, управува со
заеднички проекти и служи активно во локалната заедница, влијаејќи на
процесот на промени за општо добро.
Способен/а е да објасни како сѐ во светот е дел од еден поврзан и воедначен
систем и дека одржливиот развој ја вклучува меѓузавосноста на многу човечки
и околински фактори. Способен/a е да поврзе локално дејствие на глобално
ниво.
Способен/a е да ги објасни принципите на човековите права и многуте начини
на кои тие може да бидат порекнувани или промовирани низ општествени,
економски, политички и културни фактори, применувајќи ги во својот живот, а
и презема дејности соодветно.

Возраст

Области на Личен Развиток
Физички

7-10
години

Интелектуален

Послаб раст. Во спокој Интелектуална љубопитност.
со своето тело.
Развој на капацитетот за
логичко размислување на
одредени податоци.
Претстава за конзервација,
можност да класифицира,
прави збирки и брои.

Појава на пубертет:
10-11
години Забрзување во растот;
(момчиња) трапавост; Појава на
секундарни полови

11-12
карактеристики;
години Незадоволен од своето
(девојчиња тело.
)

Фаза на одредени логички
операции. Развој на
капацитетот за логичко
размислување на апстрактни
податоци.
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Односен
Латентен период:
Емотивна стабилност.
Односна приврзаност
која оди надвор од
семејниот круг.

Будење на полот? Нагон
со појавата на
биолошкиот пубертет.
Силни, но збунувачки
емоции. Потреба од
пријатели. Потреба да
се утврди како личност.
Поистоветување со
херои.

Физички Развој
Образовни чекори

Развигорци
Го оценува ризикот вклучен во неговите/нејзините постапки.

Поистоветувачки потреби

Покажува дека знае каде се главните делови на
неговото/нејзиното тело.

Одржување(да се биде здрав Развива добри навики да го заштити своето здравје.
и виток)
Ефикасност

Учествува во спортски активности, ги знае правилата и
прифаќа порази.

Возраст

Области на Личен Развиток
Општествен

Духовен

Карактерен

Реципрочни размени.
Прилагодување на
различни улоги;
7-10 години способност да се
замисли себеси во
ситуација не некој
друг. Детето се
обидува да се
прилагоди на група и да
биде ценето.

Прифаќање на
семејното духовно
наследство.
Одобрување на
конвенционалниот
морал. Ориентација
кон „редот” и
„законите”.

Одобрување на групата.
Преку прилагодување на
широка разновидност на
ситуации(школо, групи), се
открива себе си како
повеќекратна личност.
Тој/таа се здобива со
подлабоко разбирање за себе.

Правилата од
10-11
години детството се под
(момчиња) прашање. Способност

Развој на морална
Период на спротивење и
автономија.
одбивање на претходната
Прифаќање на
идентификација.
моралните принципи
како начин на делење
на правата и
одговорноста во група.

да создаде нови

11-12 годиниправила низ заедничко
(девојчиња) сложување.
Воспоставување на
групи за заеднички
активности.

Карактерен Развој
Образовни
чекори

Развигорци

Идентитет

Цени она што тој/таа е во можност да го направи.

Автономија

Прифаќа тешкотии весело.

Предаденост

Постепено открива дека неговите/нејзините извиднички вредност се
рефлектираат во ставовите кон пријателите и познаниците. Воглавно ги
исполнува задачите што ги превзема.
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Интелектуален Развој
Образовни чекори

Развигорци

Прибирање на
информации

Може да го изрази она што му/и е чудно или изненадувачко

Обработка на
информации

Ги објаснува заклучоците што ги извлекува од приказните, сказните и
ликовите во нив.

Решавање на
проблеми

Покажува интерес во пронаоѓањето на причините на феноменот што
го гледа. Опишува како предметот, кој го знае, може да се искористи.

Односен Развој
Образовни чекори

Развигорци

Само-откривање и
свесност

Ги препознава и ги опишува своите емоции и чувства.

Само-изразување

Учествува во драматички, мимички и други начини на изразување.

Одговорност и
самоконтрола

Прифаќа критики, направени од јатото, со срдечен дух.
Кажува што мисли без да ги повреди своите пријатели или да им се
смее.
Покажува дека тој/таа ја прифатил физичката реалност помеѓу
мажот и жената како нешто природно.

Општествен развој
Образовни чекори

Развигорци

Односи
и
комуникација
Соработка и водство

Покажува почит за мислењето на другите луѓе

Солидарност
служба

Одработува мала индивидуаллна служба секој ден

и

Прифаќа правила и покажува смисла за фер пристап во игрите, ги
исполнува задачите доделени на него/неа во јатото.
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Духовен Развој
Образовни чекори

Развигорци

Добредојде

Се восхитува и ужива во природата.

Запрашува

Приметува и препознава добри дела на своите пријатели

Работи
Мудрост
Идолопоклоние

Активно учествува во медитација или молитва.

Духовно откритие

Покажува интерес во откривање за својата семејна религија.
Покажува дека разбира дека вредноста на неговата/нејзината вера
се искажува во ставот кон пријателите и семејството.

ИЗВИДНИЧКИОТ
МЕТОД

РАЗВИГОРЦИ

Заветот и законите Допирливи правила на однесување-краток текст, едноставен речник
кој лесно е разбирлив од децата.

Тимски систем

Тимот (шестката) постои, но нивната автономија е сеуште слаба.
Шестичниот Совет ги обединува шестките и возрасните водачи со
цел да се организира групата.

Симболичка рамка Книга за Џунглата
Природа

Вовед во природата и логорувањето.

Учење преку работа Кратки игри и активности на јатото. Мисловниот свет има важна
улога.

Развој

Развојни програми основани на симболичноста на џунглата и јатото.
Голема важност има дружењето.

Улогата на
возрасните

Возрасните имаат основна улога во планирањето и оценувањето на
активностите. Се обидуваат да им дадат вистински одговорности на
децата колку што е можно. Тие обезбедуваат физичка и
емоционална сигурност.
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Единица составена од развигорци се вика јато. Секое јато има
8-12 членови. Јатото е работна единица во одредот.
Програмата се изработува по правила за јатото како целина.
Остварувањето на програмата во помали групи е условено од
различни причини, како поефикасно исполнување на конкретни
програмски зафати (игри, натпревари и сл.).
Јатото има свое име, кое си го бираат развигорците. Името на
јатото ги симболизира особините на членовите на јатото, а по
правило се зема од светот на фауна, флора, херој од приказна,
филм и друго. Секое јато има знаме, прописно по правилникот.
Раководење со јато
Водачот, по правило, е полнолетен член на организацијата кој
има знаење, вештини и смисла за работа со деца. Водачот,
преку непосредна работа со децата, го запознава секој
развигорец и се труди да ги развива неговите вештини. Покрај
работата со јато, водачите можат да ја остваруваат и
извидничката програма наменета за нивната возраст.
За оспособување на водачи и нивно стручно усовршување, во
организацијата се одржуваат посебни семинари и школи, на
ниво на сојузот.
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Програмата се состои од општи и посебни знаења, чие
остварување се подразбира со пристапот кон јатото.
Остварувањето на програмата мора да биде систематско и
континуирано. Стекнување на знаење, вештини и развивање
способности се врши со постојани активности на членовите;
што е можно повеќе во отворен простор, во ведра атмосфера,
со игра.
Општaтa програма е поделена во четири групи и е
степенувана, по тежина, во четири нивоа (пчела, лисица, елен,
желка).
Нивоата се освојуваат постепено, преку метод и облик на
работа. Реализирањето на програмата се одвива по правила, за
сите членови истовремено. Водачот го следи развојот на
развигорците и признава освоено ниво индивидуално, на основа
на остварената програма. За тоа не е потребно формално
испитување.
Посебен дел од програмата се содржи во вештини.
Определувањето на посебната вештина со која децата ќе се
запознаат зависи од нивната заинтересираност и условите во
кои живеат.

Програмата за изучување и оспособување на вештини, во
извидничката организација, претставува посебна програма
која има за цел да ги води извидниците кон нивното
оспособување со посебни вештини и усовршување на истите.
Со оваа програма, извидниците се насочуваат кон
усовршување на предложените вештини, притоа постигнувајќи
личен развој на повеќе полиња.
Програмата за вештини ја надополнува основната програма.
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Програмата за вештини е составена од поголем број тематски
специфични вештини, кои им се понудени на членовите. Секој
член, доколку сака да добие/освои одредена вештина, е
потребно да исполни одреден број задачи преку кои најпрвин се
освојува почетното ниво, па потоа со исполнување на
дополнителни потешки барања се постигнува напредното ниво,
за на крај по исполнувањето на сите задачи извидникот да го
достигне нивото на експерт.

Вештините не се поделени на возрасни категории и можат да
се освојуваат постојано во предложениот систем.

Секоја вештина е поврзана со картица за вештината, на која се
испишани и означени потребните задачи за освојување на
вештината. Картиците се подигнуваат од водачот на јатото или
патролата и секој член одбира пет вештини кои треба да ги
освои за да може да побара нови пет вештини.
Извидникот може да се обиде директно да го освои напредното,
па и експертското ниво, доколку се чувствува способен, но
доколку не успее, потребно е одново да се пријави за
освојување на почетното ниво.
Вештините се поставени на тој начин што почетните нивоа се
наменети за најмладите извидници и им препорачуваме на
водачите да ги советуваат своите членови да се движат

45

прогресивно, освојувајќи ги најпрвин почетните нивоа, а дури
потоа напредните и експертските.
Освојувањето на вештините се одвива јавно пред патролата и
водачот, со демонстрирање или прикажување дека членот ги
исполнил зададените задачи од картицата, кои соодветствуваат
со овој прирачник.
Верификување дека задачите се исполнети, во одредени
случаи, може да даде и стручно лице надвор од извидничката
организација.
Секоја вештина е поделена на три нивоа, кои прогресивно се
надополнуваат. Секоја вештина има објаснување за како се
освојуваат прогресивните нивоа.
Во оваа публикација може да ги пронајдете предложените
вештини и условите за исполнување на истите.
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Методи на работа кои се применуваат во работа со развигорци
се: поздрав, игра, песна, натпревари, рачно изработување,
драматизација, експерименти итн.
Јатото ги остварува своите состаноци на состаноци, прошетки,
излети, кампови, смотри, натпревари, свечености, работни
акции и активности.
Под состанок се подразбира секој организиран собир на јатото.
Состаноците треба да се организираат во склоп на годишниот
план за работа. Треба најпрвин да се одбере главна тема на
состанокот, начин да се обработи темата и следствени игри и
песни, по можност тематски поврзани за состанокот.
Состаноците треба да траат 40-60 минути, а не треба да се
закажува состанок почесто од еднаш неделно. Вообичаено е за
време на состанокот развигорците да бидат поставени во круг,
без оглед на тоа дали се на отворено или затворено. Вака
распоредени, се гледаат едни со други, полесно се
организираат и се создава едноставен колектив.
Играта е омилената активност и составен дел од животот на
децата. На почетокот, детето ја извршува секоја работа преку
игра. А, после тоа, се развива чувство за должност, со што и
почнува да разликува игра од работа. Играта треба да биде
добро обмислена, така што кај развигорците ќе развива смисла
за живот во колектив, работни навики и позитивни карактерни
особини, како што се: искреност, чесност, праведност,
еднаквост, способност, храброст, одлучност и воздржување од
агресија, завист и сл. Во игра, не треба никој да се понижува
ниту да се истакнува. Секое дете треба да биде активен
учесник во играта, да има одредена функција; не смее да биде
пасивен гледач. Ваков пристап на игра овозможува
исполнување на личноста и раzвој на природните способности
на детето.
Прошетките треба да се користат како постојана форма на
работа во јатата. Состаноците треба секогаш да се заменуваат
со прошетки доколку временските услови и тематиката на
состанокот го овозможуваат тоа. Може да се оди на прошетка
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во работен ден, но најдобро е да се направи тоа за време на
викендот.
Излет е привремена форма на работа, но често омилена меѓу
децата. Излетите мора да бидат добро припремени и
програмски разработени. Целта на излетот може да биде било
кој програмски зафат; да се користи за проверка на знаењата и
вежбање вештини. Секако дека секој излет мора да биде
исполнет со игри, песни и забава.
Смотра е средба на извидници, која може да биде организирана
на ниво на одред, град, општина, сојуз или на светско ниво. На
смотрите, најчесто се присутни сите категории на извидници, а
постојат и смотри кои се организирани специјално за одредена
категорија. Смотрата е најдоброто место за развигорци од
различни јата, места и краеви да се запознаат меѓу себе и да се
зближат, а со тоа да ги споредат и своите знаења и вештини.
Натпревар, како форма на работа, треба да се организира за
да се развива кај децата упорност, издржливост, тимски дух и
работа. Натпреварите се погодна форма за развигорците да
можат да ја исполнат предвидената програма, а со тоа и да
развијат позитивни карактерни особини. Натпреварите можат
да бидат организирани на ниво на јато, одред, град или на
државно ниво. Натпреварувањето на јатата може да биде
индивидуално или групно. Ако се натпреваруваат повеќе јата,
може да се направат групи со деца од различни јата. Со тоа, кај
децата се развива дружељубивостa и способностa да се
прилагодат во друштво. Во најголем дел случаи, јатата се
натпреваруваат меѓусебно, нешто што кај развигорците
предизвикува чувство за припадност во колектив и
натпреварувачки дух. Тематски, можат да бидат многу
различни: спортски натпревари, разновидни игри, натпревари
во знаење од извидничка или општа програма, вештини (јазли,
патенти, ориентација итн.), квизови, олимпијади и измешани
натпревари. Меѓу развигорците треба да се негува здрав
натпреварувачки дух и да се спречуваат ривалства.
Свеченостите се организираат по повод давање завет,
одбележување празник и значаен jубилеј. Тоа може да биде
свечена академија, другарска вечер, логорски оган и сл.
Развигорците, со редовна работа, се спремаат да бидат
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учесници во програмата организирана во кругот на овие
свечености.
Посета на градови и села е многу корисен облик на активности
за развигорците. За децата од село, запознавањето на
градовите, нивниот живот и содржина, е многу важна
компонента во изградба на личноста на детето. За децата од
град, посетата на селата е прикладна за да се запознаат со
животот и работата во село и одблиску да се запознаат со
земјоделското производство. Може да се отиде во посета на
културно-историски знаменитости (споменици, музеи, цркви,
манастири, џамии и сл.), јавни организации и установи
(фабрики, здравствени центри, пошти, противпожарни станици,
планинарски домови и сл.); може да се посетат и познати
личности или случувања (театар, кино, концерт, саем, спортски
и технички манифестации).
Работни акции се значаен фактор во стекнувањето работни
навики и во остварувањето на позитивен однос спрема
работата, кај децата. Тоа првенствено се мисли на уредување
на извидничкиот одред/дом, училиштен двор, улица, негување
зелена површина, садење дрва и сл. Работните акции се
организираат за развигорците да ја почувствуваат силата на
колективот и да придонесат за секој поединец во заеднички
резултати. На тој начин, се развива чувство за одговорност и
солидарност. Покрај воспитни ефекти, на одредени работни
акции се обезбедуваат и финансиски средства за потребите на
јатото. Тоа се акции за собирање секундарни суровини,
лековити билки, собирање овошје и зеленчук и извршување
други сезонски работи.
Песните треба да се негуваат затоа што тие имаат позитивно
влијание на расположението. Децата сакаат да пеат; затоа
песните треба да бидат важен дел од состаноците. Треба да се
пее секаде, на секој состанок, на прошетка, на излет, на
училиште, во извиднички дом, во природа. Со песна, кај децата
се развива слухот, љубовта спрема музиката; а од текстот
може и многу да се научи.
Преку рачното изработување може да се изработуваат фигури
или играчки од различни материјали. Овој метод на работа е
многу добар за совладување на некои вештини (моделарство,
оригами, вез). Децата ја сакаат рачната изработка затоа што е
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интересна и ја прифаќаат како игра. Од рачното изработување
може многу да се научи. Развива код на детската фантазија,
трпение, уметност, мотористика, снаоѓање во простор и
тродимензионално согледување на предметите.
Драматизација е фин начин да се покаже некој настан или да
се раскаже приказна, а притоа да се вклучат сите развигорци.
Неизбежен дел од програмата за развигорци се свеченостите
или приредбите. Ја поттикнува тимската работа, развива
способности за глума, вежба помнење, вештини за
презентација и јавен настап, развива креативност.
Експеримент е метод преку кој на интересен начин може
нешто да се објасни или докаже. Тоа што може да се слушне и
види останува трајно запаметено. Експериментите треба да се
применуваат во соодветни услови за истите

Евиденција на членство и севкупни активности на секој
поединец и единица како целина се остваруваат во јатото, а
збирно во одредот и сојузот.
Евиденција на податоци и активности на поединци се водат во
одредска книга и евиденциска папка за секој развигорец.
Во кругот на јатото, во нивната книга, се води евиденција за
совладаните вештини и задачи на членовите, за акции и
активности, за плаќање членарина и сл.
Евиденцијата ја води водачот.
Книгичката за развигорци си ја водат самите деца, а во неа се
евидентираат сите активности на јатото: приказни, игри,
поздрави, цртежи, разгледници, фотографии и др.
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По три месеци во организацијата, кога ќе се запознаат со
програмата и содржината на работа, развигорците свечено
даваат завет.
Заветот се дава на свеченост, пред државно и одредско знаме,
во присуство на постари членови, родители и пријатели на
организацијата. Во оваа пригода развигорците добиваат
марама. Марамата на развигорците е дефинирана во
правилникот за униформа.
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Прва година (Пчела)
Извидничко движење
 Да ги разбира и објасни заветот и законот
 Да ги знае основните значење на поимите развигорец,
водач, јато
 Да има униформа и правилно да знае да ја носи
 Да знае да го нацрта знакот на своето јато
 Да знае кој е основач на движењето во светот
 Да го препознава знакот на WOSM, сојузот и својот одред
 Правилно да се поздравува со извиднички поздрав
 Да ја знае химната на сојузот

Престој и заштита на природа
 Да знае да го објасни поимот бивак, да ги познава
правилата за однесување во природа (како да се облече и
што да понесе во природа)
 Да учествува на еднодневен бивак, да нацрта, раскаже
или напише впечатоци за бивакот.
 Да напише озвештај од дома до одред
 Да ги познава основните на движење според патни знаци
 Да ги знае страните на светот и нивната примена
 Да знае да се ориентира според сонце
 Да направи рачно компас
 Да научи да врзува јазол на пријателство и основните
четири јазли
 Да научи да користи вода за пиење во природа и како да ја
складира
 Да научи временски календар, да го следи смерот на
ветерот во рок од четири дена, да мери температура
 Да научи заштита од сонце и дожд во природа
 Да ги запознае значењата и потребите за заштита на
природата
 Да биде запознаен со најмалку пет врсти на чаеви кои се
користат во домаќинството
 Да засади растение и да се грижи за него
54

 Да ги запознае основните домашни животни
 Да ги запознае житарките, цвеќињата и растенијата кои се
јадат
 По бивакот да го остави теренот чист и уреден

Здравје и физичка култура
 Да знае што значи прва помош
 Да препознае убод од инсект и како да го негува
 Да има вештина сам правилно да санира гребнатина со
помош на фластер и ханзапласт
 Да наброи болести на зависност
 Со јатото да направи натписи за забрането пушење и да ги
постават во своите простории
 Да наброи пет опасности од својата средина кои се
однесуваат на својата безбедност и здравје
 Да направи салати од овошје и зеленчук и да знае за
значајноста на разновидната исхрана
 Да развива здрави навики: лична хигиена, редовни вежби
за тело, уредност
 Да научи игри за приметување и памтење
 Да учествува во некоја спортска игра

Организирање на извидничко-корисна работа за развој на
заедницата
 Да учествува во извиднички игри и да ги знае правилата на
најмалку две игри
 Да го препознава значењето на ненасилна вербална
комуникација
 Да почитува договор
 Со своето јато да учествува на една активност поврзана
со промоција на права на детето
 Добро да познава сличности и разлики меѓу половите
 Да знае правила на однесување при телефонирање
 Да учествува во изработка на ѕиден весник со членовите
на јатото
 Самостално да направи предмет од хартија, пластелин или
природни материјали
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 Да запознае членови од други јата од исто место или
блиска околина
 Да научи сигнали за разбирање со раце (внимание, дојдете
и сл), семафор и огледална сигнализација
 Да напише и испрати писмо, честитка или разгледница
 Да ги научи опасностите во куќа (струја, пожар или
поплава)
 Да заштедува дома или со јатото во својот одред
 Да води евиденција за потрошените пари во тек од еден
месец

Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите

запознавање

и

 Да ги знае роднинските врски и својата должност во
кругот на фамилијата и заедницата во која живее
 Да посети неколку културни и историски места во својот
крај (споменик, музеј, театар, библиотека)
 Да знае да почитува луѓе со посебни потреби
 Да ги почитува туѓите чувства и да ги искажува своите
 Да ги знае и применува правилата на однесување
 Да знае минимум пет сообраќајни знаци и да е запознаен
со сообраќајната култура
 Да знае како правилно се седи на маса и како се користи
прибор за јадење
 Со јатото да посети театарска претстава за деца
 Да ја знае песната Скитник и уште две извиднички песни
 Да помогне на свој пријател од јатото дома, во природа или
на училиште
 Да помага дома во секојдневни обврски
 Да научи да биде несебичен
 Да го запознае својот одред и да ги знае неговите обележја
 Да знае датуми на неколку празници (Нова година, Божиќ,
Ден на жената, Ден на независност и да учествува со
јатото во одбележување на истите)
 Да ги знае телефонските броеви на полиција, брза помош,
противпожарна бригада и правилно да ги користи
 Да знае да раскажува прочитани приказни
 Да освои најмалку едно вештарство
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Втора година (Елен)
Извидничко движење
 Да знае да го објасни извидничкиот поздрав
 Да ги разликува извидничките возрасни категории
 Да ги знае ознаките на униформа за својата категорија и
нивното значење
 Да ги објасни и нацрта знаците на својот одред, сојуз и
WOSM
 Да знае да ја раскаже приказната за Баден Пауел и
неговата идеа за развој на извидништвото
 Уредно да ја носи униформата
 Да ги знае и објасни заветот и законите за развигорци

Престој во природа
 Да пронајде локација по адреса во својата околина
 Да знае да користи компас
 Да ги знае начините на ориентација во природа и урбана
средина без компас
 Да знае да ги разликува годишните времиња и нивните
карактеристики
 Со напишано упатство да стигне до болница, пошта и сл.,
во својата околина
 Да знае да се ориентира во времето
 Да ги знае основните јазли и воедно да ја знае нивната
примена
 Да знае да сошие копче
 Да знае десет нови патни знаци
 Да ги посети населбите во околина и да ги запознае
улиците во нив
 Да нацрта скица на патот од дома до одред
 Да научи примена на шатор
 Да научи како се пренесуваат пораки во далечина во
природа
 Да научи да спрема едноставен оброк на излет
 Да знае сам да си ги испере алиштата на бивак или камп
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Екологија
 Да посади и негува едно растение и да се грижи за
животните
 Со своето јато да направи куќички за птици и да ги
одржува
 Со своето јато да направи плакат за заштита на околината
 Да запознае шумски плодови кои се јадат
 Да запознае карактеристични растенија и животни
 Да учествува во акции за чистење и уредување на околини
во одред или општина
 Да научи примена за помош на природата (штедење вода,
делење на отпад, сплескување на пластични шишиња и
картон)
 Да учествуваат во одбележување на еколошки датуми
(Ден на дрвото)
 Да учествуваат во акции за рециклирање на хартија

Здравје и физичка култура
 Да води сметка за лична хигиена
 Да знае да понуди прва помош во прилика од сончаница
 Да знае што значи да се користат природни намирници за
исхрана и опасноста од вештачките
 Да учествува во игри за помнење и приметување
 Да научи начини за движење во природа
 Да научи основи за пружање на прва помош при гребаница
и крварење од нос

Организирање на извидничка и друштвено-корисна работа
 Да учествуваат во одредски активности на тема Права на
децата
 Да научи да направи едноставен предмет за практична
употреба
 Да учествува во хуманитарна акција
 Да знае ненасилно да ги искаже своите потреби, чувства,
размислувања
 Да познава начин за мирно решавање на конфликт
 Да направи плико, да напише писмо и да го испрати
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Со членовите од јатото да изградат нивна маскота
Со јатото да посетат бивак или камп
Да воспостават контакт со јато од друг град
Да учествува во акција со јатото каде ќе се помогне на
некој член од јатото, училиште или сосед кој има потреба
Да направи благодарница на оние кои направиле добро
дело
Да научи да направи шифрирано и невидливо писмо
Да купи некој дел од извидничка опрема од своја заштеда
Да оствари една извидничка активност со финансии од
заштедата на јатото

Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите

запознавање

и

 Да го познава своето фамилијарно стебло
 Да познава неколку начини за поздравување од различни
култури
 Да ги почитува потребите и различностите на своите
другари во јатото
 Да ги познава основните правила за сообраќај
 Да ја прераскаже приказната на својот омилен лик
 Да ги препознава групите на музички инструменти и од
секоја група да именува по три инструменти
 Да познава три техники за ликовно изразување
 Да знае да се поздрави и претстави на три различни јазици
и јазикот на глувонемите
 Да знае да се однесува на јавно место
 Да знае три нови извиднички песни
 Да ги знае главните обележја на Македонија, знамето,
грбот и химната
 Да посети значајни културно-историски споменици
 Да запишат и прераскажат еден излет во природа
 Да припремат и изведат сценска точка со јатото за
културно-забавна програма
 Да припреми изложба со јатото
 Да направи прилагодни предмети: маска за маскенбал,
честитка, извиднички плакат и сл.
 До крај на вториот степен да освои уште барем две
вештини
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Трета година (Лисица)
Извидничко движење






Да знае да ги објасни поимите извидник, водач и одред
Да ја почитува традицијата на организацијата
Да учествува во активности на денот на извидништвото
Да ги познава важните фактори во одредот
Да направи разговор со јатото за испинување на заветот и
законите

Престој во природа




















Да знае основни поими за излет, бивак или камп
Да ги знае сите патни знаци
Да помага во организација на бивак
Да учествува со јатото на дводневен бивак
Да знае начини да се ориентира во ноќни услови
Да се запознае со Малата и Големата мечка и да знае да ја
покаже ѕвездата Северница
Да запознае основни елементи на релјеф
Да познава пет јазли
Да учествува во кревање на шатор
Правилно да ја пакува и одржува облеката
Да учествува во барем три излети или прошетки, на
различни места, во различни временски периоди
Со јатото да организираат вечерна прошетка за да ги
набљудуваат ѕвездите
Да изработи панорамска слика околу извидничката
просторија
Да научи да пали оган
Да се запознае со опасностите од палење оган на отворено
Да го знае значењето на знакот ЅОЅ и неговата примена
Да научи семафор
Со јатото да направи оган во природа и да направат чај
Да се испече месо со јатото во природа

Екологија
 Да знае да препознава три животински траги во природа
 Да изработи хербариум
 Да го познава ланецот на исхрана
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 Да учествува во акции за собирање на секундарни
суровини и да го знае поимот рециклажа
 Да наброи пет начини на загадување на вода, земја и
воздух и начини на спречување
 Да ги знае основните метеоролошки симболи
 Да посети метеоролошка станица
 Да се посети природнонаучен музеј, пригодна изложба,
зоолошка градина или ботаничка градина
 Да одбележи еден еко-датум
 Да учествува во работа на еко-патрола при задача за
чистење околината или дел од природа
Здравје и физичка култура












Да учествува во игри за помнење и приметување
Да води сметка за хигиена на активности во природа
Да ги знае симптомите за најчестите детски болести
Да препознае убод од крлеж и како да го негува
Да знае да санира изгореница од прв степен
Да научи употреба на завој и стерилна газа
Да знае што е пубертет и кои промени се очекуваат на
телото
Да ги знае значајните датуми за борба против болести и да
учествува на активности за иститие
Да учествува во спортски активности со јатото
Да учествува во игри со криење и барање на луѓе и
предмети
Да ги усвои основите на една дициплина како пливање,
скијање, возење велосипед, скејт или ролери

Организирање на извидничка и друштвено-корисна работа
 Од природни материјали да направи макета
 Да ги наброи правата на децата и да знае каде да се обрати
во нарушување на истите
 Заедно со своето семејство да учествува во извидничка
дискусија
 Да учествува во спроведување на одредска хуманитарна
акција
 Со јатото да направи изложба на зададена тема
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Да учествува во изработка на книга со спомени
Да прати писмо до друг одред
Со своето јато да посети една јавна служба
Да ги научи основите на ЅОЅ сигналот и да научи
пишување на шифрирано писмо
Да учествува во активност за готвење
Да учествува во активност надвор од неговиот град
Да извршува една должност во своето јато во рок од еден
месец
Да напише порака на невидливо писмо
Да учествува на една регионална или државна акција
Да испрати писмо или разгледница на развигорец од друго
јато
Да учествува во работни акции за собирање на реквизити
за помош, изработка на поклони, посети во болница или
дом за деца и стари лица
Со јатото да изгради макета
Да му помогне на готвачот на некој камп во готвење или
служење на храна
Да помогне во средување и одржување на извидничкиот
дом/одред
Да учествува во акција за собирање на финансиски
средства за помош
Да познава една информатичко-едукативна игра

Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите










запознавање

и

Да знае локации на разни културно-историски места
Да знае и објасни неколку обичаи од својот крај
Да ги наброи религиите во својата средина
Да учествува во работилници за рачна изработка
Да учествува со јатото во активности за сообраќај
Да каже неколку особини за него на странски јазик
Со своето јато да учествува во КЗП
Да научи три нови извиднички песни
Да се запознае со неколку историски работи од своето
место
 Да напише извештај од еден бивак, камп или прошетка
 Да ја претстави во јатото својата најомилена книга
 Да учествува во програма покрај логорски оган
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Да посети со јатото една културна установа
Да учествува во изработка на извиднички весник
Да припреми неколку игри за новите развигорци
Да освои уште најмалку две вештини

Четврта година (Желка)
Извидничко движење
 Да знае да ги разликува четирите возрасни категории
 Да знае да ги распредели на точно место ознаките на
кошулата
 Да разликува повеќе од десет марами од различни одреди
и да знае на кој одред му припаѓаат
 Да знае кој е старешина, а кој началник на одредот и да ги
објасни нивните функции

Престој и заштита на природа
 Со јатото да престојува на бивак
 Да знае начини да се ориентира во ноќни услови
 Да учествува во барем три излети или прошетки, на
различни места, во различни временски периоди
 Со јатото да организираат вечерна прошетка за да ги
надгледуваат ѕвездите
 Да научи морзе
 Да помага во организација на бивак

Здравје и физичка култура
 Да учевствува во спортски активности со јатото
 Да знае да санира различни степени на изгореници и да ги
негува
 Да распознава внатрешно и надворешно крварење
 Да распознава внатрешна и надворешна скршеница
 Да ги усвои основите на една дициплина како пливање,
скијање, возење велосипед, скејт или ролери
 Да знае да наброи неолку преносливи болести, како се
пренесуваат и како да се заштити
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Организирање на извидничка и друштвено-корисна работа
 Да научи да направи шифрирано и невидливо писмо
 Да ги наброи правата на децата и да знае каде да се обрати
во нарушување на истите
 Да учествува во активност надвор од неговиот град
 Да му помогне на готвачот на некој камп во готвење или
служење на храна
 Да исконтактира јато од друга држава
 Да учествува во работни акции за собирање на реквизити
за помош, изработка на поклони, посети во болница или
дом за деца и стари лица
 Со јатото да направи изложба на зададена тема

Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите

запознавање

и

 Да знае да раскаже нешто за некои културно-историски
места
 Да знае да наброи повеќе религии од светот
 Да освои уште најмалку три нови вештини
 Да припреми неколку игри за новите развигорци
 Да напише извештај од еден бивак, камп, бивак или
прошетка

Екологија





Да одбележи еден еко-датум
Да знае да препознава пет животински траги во природа
Да посети природнонаучен музеј или ботаничка градина
Да знае да раскаже нешто за пет животни при посета на
зоолошката градина
 Да изработи хербариум од четириесет растенија
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Во општата програма за најмладата категорија во
извидништвото, односно развигорците, во работата со јатото се
јавува потреба за воведување на посебна програма која се води
преку вештини.
Вештините, пред сѐ, ни служат како дополнување и
проширување на општата програма, што значи дека се темелат
на постоечката програма. Преку вештините децата ги
искажуваат своите интереси и поединечни склоности, добиваат
насоки и се стекнуваат со основно знаење за содржината и
начините за извршување на различни активности.
Вештините за развигорците се одвиваат заеднички, со
исполнување на задачи од картица. Картицата ги содржи
задачите кои треба да се исполнат, на кои јатото може да
работи 2-3 месеца. Сите предвидени активности се поврзани со
заедничка тема и се спроведуваат преку облик на работа (игри,
прошетки, приказни, песни, натпревари, ликовни активности,
рачно изработување итн.). Активностите се спроведуваат
заедно, со претходен договор на сите членови во јатото.
 Учествување во активности одредени за таа активност
 Усвојување на основно познавање и решавање на
поставени проблеми и задачи
 Исполнување на конкретни зафати (доколку е потребно за
таа вештина)
Личноста која ја спроведува програмата за вештини (водач,
началник) мора да биде запознаен со можностите и
способностите на секој поединец во групата; па, ако е
неопходно, да се модифицира начинот и пристапот на
вештарствата.
Посебниот дел од програмата служи како дополнување,
проширување и продлабочување на општата програма. Тој дел
дава можности за исполнување и остварување на специфични
поединечни склоности и интереси на секој член и се остварува
првенствено како изборна програма. Посебната програма е
содржана во вештините. Вештините претставуваат збир на
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разни активности, тематски поврзани со проширување на
човечкиот живот или природната целина.
Програмските вештини се врзани за програмските цели и
начинот на работа на организацијата со развигорците,
примерни се за организациски можности на ниво на јато,
засновани на интересите на членовите и треба да се совладаат
во рок од неколку месеци. Определувањето за вештината со
која ќе се запознаат развигорците зависи од нивните интереси
и областа во која живеат.
Вештините предвидени за развигорци се групирани во четири
смера, кои се препознаени како важни елементи на детскиот
свет, нивниот развој и знаење. Tие се: природа, друштво, спорт
и уметност.
Со овие вештини од програмата, преку задачи, децата можат
да влезат во кругот на останатите. Бројот на вештини е
осетно намален во однос на претходниот избор, но задржан е
широк спектар на тематски единици, кои би требало да ги
задоволат постоечките интереси и да им послужат на
развигорците да го запознаат светот кој ги опкружува.
Совладувањето на вештините е предвидено да се води преку
подолг временски период, преку повеќе тематски единици,
како активни задачи за една вештина. Бројот на вештини
одговара на можностите на водачот, во рок од 3-4 години
(колку што водачот ќе ја води патролата) да се совладаат
поголемиот дел од вештините.
Вештини:













Администратор
Алпинист
Астронаут
Атлетичар
Биолог
Ботаничар
Велосипедист
Водич низ заедницата
Волонтер
Готвач
Домар
Екологист
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Електричар
Етнограф
Забавувач
Зоолог
Информатичар
Историчар
Јети
Кампер
Колекционер
Курир
Мајстор
Метеоролог
Моделар
Наутичар
Научник
Новинар
Пионер
Планинар
Пливач
Познавач на извиднички материјали
ППЗ
Преживувач
Рибар
Светски извидник
Сигналист
Сликар
Сообраќаец
Стрелец
Топограф
Фотограф
Климатски промени
Биодиверзитет
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Истражуваат, следат, проценуваат, забележуваат и се
снаоѓаат во животната средина. Така, учат да живеат во склоп
на природата, ненарушувајќи ја.
Ги прифаќаат граѓанските вредности и ја почитуваат својата и
културата на другите, со што придонесуваат кон развојот на
својата средина. Ги познаваат општите правила на однесување
и комуникација, се усовршуваат со трендовите, го разбираат
културното и своето духовно наследство, како и на другите, а
со тоа се развиваат во свесни и одговорни личности, кои ги
планираат ресурсите и се грижат за здравјето и хигиената.
Горди се како членови на организацијата и ги ценат нејзините
вредности и принципи, познавајќи ја структурата на
организацијата, своите права и должности, нејзината традиција
и развојот во земјата и светот.

Работа во мали групи
Патролата делува како единствена целина, со активно учество
на сите членови. Работата се одвива преку комуникација,
дружење, поддршка на патролата при исполнување на
сопствената одоговорност во остварувањето на заедничка цел.
Учење преку работа
Учење преку работа се активности кои членовите ги
осмислуваат и практично ги искусуваат. Со тоа се постигнува
поголема заинтересираност и поактивна работа.
Личен развој
Развојот на т.н. постојан напредок на членовите во
организацијата се постигнува преку систематска поврзаност
на програмските целини кои треба да се реализираат
постепено. Извидникот се стимулира со систематско
поставување на нови предизвици.
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Живот во природа
Природата е најдобрата локација за изведување на патролните
активности. Извидниците преку овој метод истражуваат, пазат,
проценуваат и се снаоѓаат во животната средина. Така учат да
живеат во склоп со природата, ненарушувајќи ја својата
средина, планираат ресурси и се грижат за своето здравје.
Симболичка рамка
Членовите на патролата ја преземаат вредноста од некои ним
слични групи (вистински или фиктивни), но важно е
симболичката рамка на таа група извидници да дава примери и
да ги поттикнува на истражување и авантура. Во случајот, се
работи за освојување на духовите на животните (пчела, лисица,
елен, желка).
Завет и закон
Негување на системот на вредности на една патрола, која
придонесува кон тоа секој член да биде горд и доследен на
заветот и законот, градејќи свој кодекс на однесување и
предност на мисијата, принципите, целите и традицијата на
извидничкото движење.
Поддршка од возрасни
Возрасните им доделуваат адекватна одговорност на младите
и нудат програмска, логистичка, организациона, психичка и
емоционална поддршка, која на младите им е потребна.

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.

71

Пубертет
Оваа фаза настанува на возраст 10-12 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, којашто се
манифестира со отфрлање на правилата од детството,
предизвикување на авторитетот на постарите, приклучување
кон 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 за создавање нови правила преку
заедничка согласност. Тоа го најавува развојот на моралната
самостојност и прифаќањето на моралните принципи како
начин на споделување на правата и обврските во рамките на
една група.
Адолесценција
Помеѓу 13 и 15-годишна возраст се јавува 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 на возраст 10-12
години само продолжува, односно нова фаза започнува дури
околу 16-17 години, наречена доцна адолесценција. Во
периодот 11-16 години 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 преземање улога на возрасен и станување конструктивен член
во општеството.
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Период на социјална реорганизација;
спротиставување на авторитети; напори
да се дефинираат лични морални
вредности;

Религиозните практики од детството се
доведуваат во прашање; употреба на
симболи за да го изразат духовното
значење; интерес во идеологии и религии
Криза на идентитет; потрага по нови
модели за развивање на сопствениот
идентитет

Индивидуална свесност за
принципи;

Прифаќање на универзалните
вредности (човекови права)

Креирање на претстава за себе;
развој на идентитет
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СОЦИЈАЛЕ
Н РАЗВОЈ
ДУХОВЕН
РАЗВОЈ

Период на противење и одбивање на
претходните идентитети

ЕМОЦИОН
АЛЕН

Развој на морална независност; Прифаќање
на морални принципи, како начин за
споделување на правата и обврските во
рамките на групата

Детските правила и прописи се доведуваат
во прашање; способност да создаде нови
правила преку взаемна согласност;
формирани групи во интерес на заеднички
активности

Будење на сексуални импулси со почетокот
на биолошкиот пубертет; силни, но
збунувачки емоции; потреба од пријателства

(ГОДИНИ)

ИНТЕЛЕК
ТУАЛЕН
РАЗВОЈ

Развој на сексуалниот идентитет;
адолесцентска криза, идеализам и
депресија; возраст на пријателства;
привлечност спрема спротивниот пол

Фаза на конкретни логички операции; развој
на капацитетот за логичко размислување на
апстрактни податоци

ФИЗИЧКИ
РАЗВОЈ

Солидарност со врсниците; грижи,
интензивна возбуда; потреба за
сигурност, успех и остварување

15-17

Достигнување на фаза на нормални
логички операции(донесување на одлуки
преку хипотези и заклучоци)

13-15

Започнување на пубертетот; забрзување на
растот; несмасност; појава на секундарни
сексуални карактеристики

10-12

Достигнување на сексуална зрелост

ВОЗРАСТ
КАРАКТЕРЕ
Н РАЗВОЈ

РАЗВОЈ

ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ

ПУБЕРТЕТ

РАНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

ОДГОВОРНОСТИ

Вклучување во
активности кои
придонесуваат
кон развојот на
сопственото тело

Го почитува своето и
телото на другите

Одржува добра
физичка состојба

ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НА ПОТРЕБИ

Препознавање на
промените кои се
случуваат во
телото при
развојот

Ја препознава
врската помеѓу
физиолошките и
психолошките
процеси во неговото
тело

Ги препознава
физиолошките и
психолошките
разлики во
развојот кај
момчињата и
девојчињата

ОДРЖУВАЊЕ

Помага при
превенција на
ситуации кои би
влијаеле на
неговото или
здравјето на
неговите
пријатели

Постапува правилно
во случај на болест
или несреќа

Се грижи за
своето здравје и
избегнува навики
кои би можеле да
му наштетат

РАНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

ДОЦНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

СОЦИЈАЛЕН
РАЗВОЈ

ПУБЕРТЕТ

ОДНОСИ И
КОМУНИКАЦИЈА

Покажува дека
луѓето поинакви
од него имаат
еднакво
достоинство

Покажува
отвореност кон
различни мислења,
социјални класи и
начин на живот

Може да препознае и
предизвика различни
полови и етнички
стереотипови и
предрасуди

СОРАБОТКА И
ЛИДЕРСТВО

Покажува
способност да
донесе
заедничка
одлука и да
влијае врз неа
заедно со тимот

Помага во
поставување на
правила во групата
во која што припаѓа

Способен е да игра
улога на
лидер(медиатор,
ментор) во група

СОЛИДАРНОСТ
И СЛУЖБА

Може да дава
коментари за
човековите
права во група

Покажува длабока
загриженост врз
прекршување на
човековите права и
постапува правилно

Дава предлози и помага
во организација на
општествено корисни
проекти превземени од
неговата група
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ДОЦНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

ЕМОЦИОНАЛЕН
РАЗВОЈ

ПУБЕРТЕТ

РАНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

ДОЦНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

САМО
ИЗРАЗУВАЊЕ

На различен
начин
изјавува што
преживува,
мисли и
чувствува

Ги споделува
своите грижи,
желби и чувства

Постојан дијалог со
своите пријатели и
родители

САМОСВЕСНОСТ
И
УРАМНТОЖЕНОСТ

Ги
идентификува
причините за
неговите
реакции и
импулси

Препознава
тенденции како
осаменост,
срамежливост и
несигурност и
прогресивно учи
како да се справи
со нив

Се справува со неговите
емоции и чувства,
постигнува стабилна
состојба на умот

САМОУВЕРЕНОСТ
И ПРИЈАТЕЛСТВО

Го слуша
мислењето на
другите и ги
изразува
разликите
соодветно

Ги изразува своите
мислења
покажувајки почит
кон другите

Знае како да ги изрази
своите мисли слободно
во различни ситуации,
притоа да не ги отфрли и
навреди другите

РАЗВОЈ
НА
КАРАКТЕРОТ

ПУБЕРТЕТ

РАНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

ДОЦНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

ИДЕНТИТЕТ

Способен е да ги
прифати и оцени
критиките направени
околу неговото
однесување

Способен е да се
погледне себеси
на критички начин

Способен е да ги
претстави неговите
вештини и
ограничувања за во
понатамошниот
живот

САМОСТОЈНОСТ

Способен е да
донесе одлука
самостојно и да ја
имплементира

Ја прифаќа
истрајноста како
вредност и ја зема
како правец во
понатамошниот
живот

Ги изразува своите
гледишта со
самодоверба

ОБВРСКИ

Превзема
одговорност за
неговиот развој и
поставува цели кои
се стреми да ги
достигне

Способен е да
управува со
своето време
притоа
поставувајки
приоритети

Поставува
долгорочни цели кои
се стреми да ги
достигне
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ДУХОВЕН
РАЗВОЈ

ПУБЕРТЕТ

РАНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

ДОЦНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

ДУХОВНО
ОТKРИВАЊЕ

Го открива и
изразува
духовното
значење на
неговите
искуства

Способен е да го
препознае духовното
значење од личните и
колективните
искуства

Подготвува и води
активности кои целат кон
помагање на членовите од
неговата група за да го
откријат духовното
значење од нивните
искуства

ДУХОВНО
РАЗБИРАЊЕ

Споделува со
луѓето од
различни вери
без предрасуди

Го продлабочува
знаењето околу
духовното
наследство на
својата фамилија или
заедница

Постигнува по личен,
значаен и
индивидуализиран став
кон вербата и верата

ДУХОВНА
ОБВРСКА

Покажува
интерес за
делување
доследно со
неговите
убедувања
посебно во
тешки моменти

Постојано бара
поврзаност помеѓу
неговите акции и
верувања

Истраен е во обврските
кои ги има превземено
базирани на неговите
верувања

ИНТЕЛЕКУАЛЕН
РАЗВОЈ

ПУБЕРТЕТ

РАНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

ДОЦНА
АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

СОБИРАЊЕ НА
ИНФОРМАЦИИ

Покажува
интерес да го
зголеми своето
знаење за она
што се случува
околу него

Ги проширува
полињата на знаења
кои ги учи за себе

Го фокусира своето
учење на предмети
поврзани со неговите
кариерни опции

ОБРАБОТКА
НА
ИНФОРМАЦИИ

Способен е да
ги изрази своите
мисли за
ситуации кои ги
искусил

Покажува
способност да
анализира ситуација
од различен пристап

Покажува способност да
сумира, критикува и
дава предлози

РЕШАВАЊЕ НА
ПРОБЛЕМИ

Препознава
различни
елементи од
еден проблем

Се вклучува во
проекти кои
претставуваат
несекојдневни
решенија на обичен
проблем

Активно учествува во
проекти кои користат
инвентивни технологии
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Членовите во сојузот од 5то до 9то одделение се викаат
извидници. Тие се организраат во патроли.
Патролата е работна единица на извидници во која се
остварува најголемиот дел од програмата. Патролата е група
на млади која се состои од 10-12 членови, со слични интереси и
приближно исто годиште.
Патролата има име кои самите членови го избираат. Името
треба да ги симболизира сите членови. Обично се земаат имиња
од животински или растителен свет, или пак некој природен
феномен и слично. Патролата има и свој знак кој одговара на
името на патролата, а исто така има и свое знаме. Обликот и
изгледот на знамето е регулиран по посебен правилник.

Основен принцип за одлучување е демократски договор на
заеднички собир на сите членови од патролата. Остварување на
голем дел од програмата на организацијата го бира водачот
самостално, а со тоа ги распоредува задачите и должностите
на секој член, ја следи нивната работа и остварување на
програмата, предлага признание за стекнато знаење.
Водачот и членовите извршуваат и други функции во склоп на
усвоените задачи и заеднички утврдени планови и програми во
склоп на патролата. Водачот заедно со патролата носат одлуки
како целина.
Водачот во склоп со целите на одредот и патролата предлага
активности, и ги остварува со патролата соработувајќи со
другите единици.
Останати должности во патролата можат да бидат: секретар,
благајник, економист, како и оние кои патролата смета дека се
потребни (хигиеничар, реферант за спорт, културно забавна
работа и сл.). Секој член од патролата треба да има
задолжение. Должностите во патролата се распределуваат
према лични наклоности и потреби. Препорачливо е членовите
да си ги менуваат должности едни со други за да стекнат
искуства во различни области.
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Патролниот водач (може да има и помошник водач) предлага
планови за работа во патролата и ги спроведува одлуките.
Негова значајна задача е да ги реализира плановите од
програмата на сојузот и извршување на задачите во одредот до
нивна потполна реализација.

Остварување на програмата има за цел ченовите постојано да
применуваат стекнати знаења, вештини и способности, да се
оспособат за активен однос во заедница и да развиваат
позитивни карактерни особини.
Програмската работа на извидниците се дели на општизаеднички и посебно-индивидуални цели.
Општата програма ги опфаќа програмските цели, а посебната
програма е содржана во извидничките вештарства.
Програмските цели се дефинирани во програмските барања за
категоријата извидници во четири нивоа: прв, втор, трет и
четврт степен во сите области и теми на програмата на сојузот.
Вештарствата претставуваат посебно знаење и вештини кои се
корисни и потребни во активности на патролата како и во
секојдневниот живот. Секое вештарство е мала, заокружена
целина на одредени активности, знења, вештини и извршени
задачи кои поединецот ги совладува на основа на изразена
желба и личен афинитет.

Остварување на извидничката програма се организира по
правила, во мали колективи применувајќи го извидничкиот
патролен систем.
Патролниот систем се состои во тоа да водачот како способен
организатор кој умее да ги пренесе своите знаења, работи со
мала група на членови. Во пракса тоа значи дека водачот
работи со деца од неговата патрола, со водачите на сите
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патроли работи началникот на одред, а старешина на одредот
работи со сите началници.
Совладување на програмските степени се одвива постепено, по
можност истовремено со сите членови од патролата преку
практична работа. Членовите сами се определуваат за
освојување на поедини вештарства према индивидуални
склоности. Со тоа главна обврска на водачот е да ги усмерува
членовите кон освојување на оние вештарства за кои немаат
посебен афинитет, за на тој начин да ги шират своето знаење,
вештини и ставови.
Во избор на конкретна програма за работа со извиднички
единици, нивните активности кои се засноваат на општа
програмска ориентација во извидничката организација, на сите
организациски нивоа одлучува штабот на организационите
единици.
Утврдување на стекнато знаење и вештини, исполнување на
предвидени задачи за поединечно ниво се изведува секојдневно
со практична работа на состаноци, во природа, на излет, на
кампување и зимување и на сите останати места каде се
собираат извидници.
За извидникот да ги исполни во целина програмските задачи за
одреден степен се консултираат сите членови на патролата, а
потврдуваат и за доделен степен на знаење.
Активностите и акциите на јатото секогаш се добро
припремени, организационо и материјално обезбедени.
Програмска припремливост значи дека однапред се одредени
целите, програмата и обликот на изведување. Целта на
одредена активност или акција може да биде остварување на
поединечни делови од програмата на сојузот.
Организационата припремливост бара благовремен договор со
учесниците и раководителите на активностите, за локацијата и
временскиот интервал, поаѓање, начин на патување, враќање
назад, безбедност на учесниците, храна итн.
Најпосле, материјално обезбедување бара утврдување на
потребни парични и материјални средства за изведување на
активностите, како што се документи, возни карти, извидничка
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опрема, спортски реквизити, кутија за прва помош, средства за
исхрана и слично.
Акцијата ќе биде успешна само во случај ако целокупното
членство со интереси пријде кон припреми и изведување.
Извидниците во своите патроли остваруваат постојана
активност преку различни облици на работа: состаноци, излети,
проекти, работни акции, кампување, марширање, свечености,
културно-забавни манифестации, спортски и извиднички
натпревари итн.
Состанок на патролата е редовен облик на работа. Патролните
состаноци по правило се одвиваат еднаш неделно, а по потреба
и почесто. На состаноците се извршуваат примените
должности, се преговара за следствените задачи и
совладување на нов дел од програмата, вреднување и
планирање на работата. Игра, песна и забава треба да се
составен дел од секој состанок за да биде интересен и
привлечен. Членовите на состанокот исто така разговараат за
проблемите и своите чувства.
Излети организираат патролите, но и одредот. Секој излет мора
да има одредена цел, поставени задачи, разработена програма,
воедно мора да биде во природа. Посетуваат знаменитости или
некои културно-уметнички, научно технички или спортски
манифестации.
Излетите можат да бидат полудневни, еднодневни или повеќе
дневни, со ноќевање во природа или некој тврд објект.
Кампување е редовен и многу значаен облик на работа кој во
голема мера овозможува задоволување на интересите и
потребите на членството, а истовремено освојување на знаење,
стекнување вештини и нивна практична примена во природа и
во различни услови, што допринесува во изградба на ставови.
Во широка смисла под овој поим треба да се подразбираат сите
повеќедневни кампувања во природа: бивакување, патување со
велоспиед, пловидба, зимување и слично. Извидничкото
кампување е специфичен облик на организациско проведување
на слободното време на младите, заснован на програмата на
сојузот. Тука се остварува голем дел од содржината на работа
во организацијата и во најголема мера доаѓа од израз на лична
иницијатива на членовите.
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Смотра се собири на извидници кои можат да бидат
организирани на ниво на одред, град, општина, на државно или
светско ниво. На смотрите најчесто се пристуни сите
категории на извидници, а постојат и смотри кои се
организираат специјално за одредена категорија. Смотрата е
најдобра прилика за извидници од различни патроли, места и
краеви да се запознаат и зближат и да споредат знаење и
вештини.
Проекти опфаќаат друг облик на заедничка работа во
патролата. Тие се динамични по форма, најчесто тематски по
содржина, по правило се многу привлечни за членовите. Имаат
воспитна функција, а воедно ги задоволуваат интересите и
потребите на младите за позитивна афирмација и вклучување
во друштвен живот. Секој проект се состои од активности.
Проектните активности овозможуваат да се исполнат целите
на проектот, со што се развива осет за одговорност према
колективата и допринос на секој поединец во заедничка цел.
Работни акции се значаен фактор во изградба на работни
навики и создавање на позитивен однос према работата. Преку
работни акции треба да се обезбеди уредување на
извидничката просторија, училишен двор, улици, паркови и со
тоа да се негуваат зелените површини, садење на дрва и т.н.
Работните акции, како што е сезонска работа во земјоделство,
собирање на билки и секундарни суровини, извидниците можат
да обезбедат финансиски средства за набавка на опрема или
други заеднички потреби. Исто така овие активности можат да
бидат реазлизирани заедно со други организации и институции
и да бидат од корист за локалната заедница.
Свечености се организираат во круг на прослава на локалните
празници, значајни јубилеи, важни датуми и други прилики. Тоа
можат да бидат свечени академии, тематски вечери, логорски
оган и други настани. Во круг на овие свечености вообичаено
извидниците даваат завет.
Културно-уметнички и забавни активности се остваруваат во
склоп на редовна работа на патролите исполнет со програмски
зафати. Тие активности можат да бидат: посета на кино и
театар, познавање на културно-историски споменици, музеи и
институции, контакти со културни и уметнички друштва и
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уметници, организирање на претстави, логорски
другарски вечери, издавање на публикации итн.

оган,

Спортски-извиднички натпревари се составен дел од редовни
активности: состанок, излет, кампување, а најчесто собир на
смотра, но исто така можат да бидат и на извидничка акција.
Натпреварите се многу добар облик на работа. Целта на овој
облик на работа е вежбање на знаењето и вештините,
разменување на искуства, проверка на способност како и
развивање на другарство, колективен дух, соработка и
солидарност. Претпозициите на натпреварот треба да се
избегнат од нормата за престиж, да се афирмира квалитет,
способност, другарство и соработка. Затоа не треба да му се
дава предност на пласманот, туку исполнување на нормите,
извршување на задачите, а не конкретна борба. Посебно
значење имаат натпреварите кои се систематски спроведени
во целата организација по единствена програма и претпозиции.
Традиционални активности се: марш, поход, смотра, посета,
средба, активности посветени на негување на традицијата и
културата, промотивни активности и др.

Евиденција на членство и вкупни активности на секој поединец
и единица, како целина, се остваруваат во патролите, а збирно
во одредот и сојузот.
Евиденцијата на податоци и активности на секој поединец се
води во членската книшка и евиденциски картон на секој
извидник.
Во кругот на патролата, во нивната книга се води евиденција за
членовите, совладување на програмските задачи, учествување
на активности, спроведени проекти, спомени, плаќање
членарина. Секој член придонесува во неговото ажурирање.
Евиденцијата ја водат членови избрани за таа должност.
Одговорност за водење евиденција, освен членовите наменети
за таа должност, има и раководителот на таа патрола, а во
одредот ги води функционерот.
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Целокупната документација мора да биде достапна на сите
членови, како и на одговорен начин на заинтересаните
организации.

После степенување во организацијата, кога ќе ја запознаат
програмата и содржината на работа, извидниците свечено
даваат завет.
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Прва година (Був)
Извидничко движење













Да знае да ги објасни заветот, законот и поздравот
Да ги нацрта и објасни знаците на Сојузот и WOSM
Да го објасни поимот извидник
Да знае што е јато, патрола, одред
Да ја знае историјата на извидништво во Македонија
Да води намјалку еден месец дневник за патролата
Да знае кратка историја за настаните на WOSM и
нејзиниот основач
Да знае кога неговата организација е примена во WOSM
Да ги знае ознаките на униформата и правилно да ја носи
Да ја знае химната на сојузот
Да го научи извидничкиот поздрав и да го објасни неговото
значење
Да знае да го објасни мотото Биди подготвен

Природа
 Да ги знае поимите: камп, бивак, зимување, излет, марш
 Да учествува на еден специфичен излет (велосипед,
ролери)
 Да знае правилно да спакува ранец
 Да учествува во активност за собирање на јадливи плодови
 Да се запознае со карта и со бусола
 Да собере еден литар вода од алтернативен извор
(дождовница, дрво, слана)
 Да ги знае основите на бусолата
 Да знае употреба и примена на шаторско крило
 Да знае да се движи со помош на планинарски маркици
 Да познава основен алат и неговата примена
 Да ги знае правилата за примерно однесување во природа
 Да ја знае примената на шатор
 Да знае да процени должина, ширина, висина, количина
 Да ги знае основните поими за ориентација
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 Да ги знае видовите на карти и нивните основни елементи
 Да знае правилно да запали оган, да го одржува и да го
изгасне
 Да научи како да се осигура од пожар во шума
 Да знае да врзе јазол за марама
 Да учествува на бивак
 Со својата патрола да учествува на бивак
 Активно да учествува во извиднички и спортски
активности
 Па пренесе три пораки со помош на шифрирано писмо
 Да изработи пет патенти во природа
 Да освои уште две вештарства
 Да учествува и истражува за зачувување и заштита на
животната средина
 Да научи како да постапи со отпад во природа
 Да познава неколку врсти на овошје и шумски дрва во
својот крај кои можат да се користат
 Да ги познава можностите и потребите за рециклирање на
отпад
 Да ги познава карактеристиките на животните и птиците
во својот крај
 Да засади едно растение дома, во одред или во парк

Екологија
 Со својата патрола да се грижат за чистотата на некое
подрачје и да развива еколошка свест
 Да научи едноставен начин за филтрирање на вода
 Да научи како да помогне во преживување на некоја птица
или животно во својата околина

Здравје и физичка култура
 Да ги знае штетните последици од зависност
 Да учествува во изведување на експеримент, кој укажува
за штетноста од пушење
 Да посети хигиенски завод, болница или слична установа
да ги дознае причините за хигиена
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 Да ги знае степените на изгореници и начините за
санирање
 Да ја знае содржината на кутија за прва помош
 Да знае правилно да намести онесвестен човек
 Да знае што е топлотен удар и како да се справи со него
 Да има општи познавања за пубертет
 Да знае што е менструален циклус и да знае да го следи
(девојки)
 Да е запознае со последиците од неправилна исхрана
(прекумерна телесна тежина, анорексија и булимија,
покачен холестерол итн.)
 Да ги знае основните средства за дезинфекција
 Да знае како да ја искористи марамата за прва помош
 Да научи кои лекови се за главоболка, дијареа,
температура
 Да ја унапреди своајта лична хигиена дома

Организирање на извидничка и друштвено-корисна работа
 Со својата патрола да учествува на кампањи за заштита на
правата на децата
 Да учествува во штедење за својата патрола
 Да се допишува со еден или повеќе пријатели
 Да ги знае приниципите на фотоапарат и како да го
користи
 Со својата патрола да направи ѕиден весник
 Да е свесен за своите вредности и да разговара со
патроалата како решил некој проблем
 Да знае да располага и да ја чува извидничката опрема
 Заедно со својата патрола да состави песнарка
 Да се вклучи барем во една хуманитарна акција
Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите

запознавање

и

 Да го знае потеклото и традицијата на својата фамилија
 Со својата патрола да организира прослава на некој
празник
 Да учествува во посета на културно-образовна установа
 Да знае да го нацрта грбот на својот град
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 Да ги знае правилата за однесување и да ги применува
 Да го знае значењето и традицијата на барем еден верски
празник
 Да го знае добро животот и делото на една значајна
личност
 Да ги знае главните обележја на Македонија: грб, знаме,
химна и главни празници
 Да присуствува и учествува со патролата на една
културна манифестација
 Да изработи креативни предмети за некоја активност како
Нова Година, 8-ми Март итн.
Втора година (Мечка)
Извидничко движење






Да си ја знае обврската и улогата во патролата
Да знае да ја објасни улогата на водачот
Да ја познава структурата на организацијата
Да знае најмалку три обележја на други национални сојузи
Да ги знае основните податоци за развојот на неговиот
одред
 Да знае да го опише изгледот на одредското знаме
 Да има основни познавања за WOSM
 Да знае кратка биографија за Баден Пауел

Природа









Да учествува во изработка на макета од еден камп
Да учествува на еден излет покрај вода
Со својата патрола да зготват јадење на камп по свој избор
Да знае да се движи со помош на карта и бусола
Да знае да најде каде е север навечер
Да организира еден излет со членовите од јатото
Да направи едноставна скица од теренот
Да ги знае основните географски карактериски на својата
земја
 Да познава пет вида на засолништа
 Да ги познава против пожарните мерки
 Да учествува во подигање на бивак
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 Да познава различни вида на огништа
 Да ги знае основните топографски знаци
 Да препознава траги од луѓе и автомобили нa различен
терен
 Да знае да ракува со двоглед
 Да изработи еден мал патент
 Да знае да изгради едноставно но издржливо огниште
 Да ја знае потребната опрема за зимување
 Да научи уште три јазли
 Со патролата да направи едноставен шифриран код
 Да научи семафор
 Да се запознае со Морзеова азбука
 Да освои две вештарства

Екологија
 Да знае правилно да собира билки
 Со својата патрола да се грижат за чистотата на некое
подрачје и да развива еколошка свест
 Да наброи, покаже и препознае пет вида на птици во
природа
 Да се запознае со неколку корисни и неколку отровни
билки/печурки
 Да најде кои се најголеми загадувачи во својата околина и
со патролата да најдат решение за истите

Здравје и физичка култура
 Да знае да наброи симптоми на човек под дејство на
алкохол и наркотици
 Да научи и извежба како да постави онесвестен човек во
странична положба
 Да знае да ги набори масажите на срце и вештачко
дишење
 Да ги знае начините на крварење и како да ги спречи
 Да научи практична имобилизација на рака и нога
 Да знае да прикаже прва помош при изгореница и
сунчаница
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 Да знае како да постапи со човек повреден од грмотевица
или мраз
 Да е запознае со мерките за хигиена на излет во природа
 Да знае што значи правилна исхрана
 Да учествува на патролен или одредски натпревар

Организирање на извидничка и друштвено-корисна работа
 Да учествува во хуманитарна активнсот во својата
околина
 Да прифати одговорност за водење на дел од работата во
одред
 Да ги знае поимите: дискриминација, расизам,
толеранција, ксенофобија
 Да знае да примени различни начини на комуникација
 Да учествува во активност покрај вода
 Да учествува во штедење со својата патрола
 Да учествува во работилница против алкохолоизам,
наркотици и пушење
 Да ги знае основните делови на персонален компјутер
 Да покаже техники за активно слушање
 Да учествува во работилница за ненасилно решавање на
конфликт и предрасуди
 Да помогне во реализација на една церемонија
 Да учествува во изработка на прирачно средство
 Да учествува во изградба на маски за маскенбал,
честитки, награди, поклони
 Да организира во одред една позната игра
 Да знае пет извиднички песни
 Да издвои со патролата од заштедата или свои лични
реквизити за хуманитарна помош

Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите

запознавање

и

 Да знае да спреми едно национално јадење
 Да ги познава обележјата на својот град
 Да се вклучи со патролата во организација на еден
празник
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 Да ги знае основите на еден државен празник во
Македонија
 Да учествува со својата патрола во КЗП
Трета година (Рис)
Извидничко движење
 Да ги знае елементите на програмската основа и методот
на работа на извидниците
 Да ја познава структурата на организацијата и
хиерархијата на одредот
 Да знае да го опише знамето на сојзуот
 Да оствари контакт со извидник од странство
Природа





















Да учествува на еден камп или бивак
Да знае каква опрема е потребна за дводневен излет
Да учествува на еден ноќен излет
Да кампувал десет дена во природа во рок од една година
Да учествува на една активност оргинизирана од страна
на друг одред
Да знае да се ориентира на карта без бусола
Заедно со својата патрола да посети еден извор на питка
вода
Да направи и искористи правилно пет вида на огништа
Да ги знае условите за ноќна ориентација
Да ги распознава трагите од луѓе и животни
Да знае за што служи и како се користи телескоп
Да знае да направи шатор од шаторски крила
Да знае правилно да користи секира
Да се запознае со алат за земјоделие (лопата, ашов,
гребло, мотика)
Да ги научи основните критериуми за избор на терен
Да учествува во изградба на поголем камп објект
Да се запознае со задачите за коначар
Да се запознае со корисноста на водата и нејзино правилно
користење
Да изработи мени за храна во количини за својата патрола
Да знае 3-5 рецепти за припрема на храна во природа
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Да научи природни извори на храна
Да се запознае со циклон и антициклон
Да научи неколку начини за предвидување на времето
Да освои вештарство по свој избор

Екологија
 Да знае како се добива хумус
 Да ги знае последиците од загадување на природата
 Да умее да ги аргументира потребите за заштита на
природата
 Со својата патрола да засади едно дрво и да внимава на
неговиот раст
 Да запознае неколку загрозени растенија и животни во
својата околина
Здравје и физичка култура
 Да учествува во спроведување на анкета на тема
зависност
 Да се придржува кон бон-тон
 Да учествува во кампања за здрава заштита и хигиена
 Да ги знае постапките за реанимација
 Да знае правилно да намести онесвестен човек, во
зависност од повредата
 Да научи како да спречи крварење со компресија
 Да научи да пружи прва помош при мала отвоерна рана
 Да научи да пружи прва помош при смрзнување и убод од
отровница
 Да ја познава биолошката и енергетската вредност на
различни намирници.

Организирање на извидничка и друштвено-корисна работа
 Да прифати одговорност за организирање на активност во
патрола или во одред
 Да учествува во штедење со својата патрола
 Да посети некој компјутерски центар, саем или изложба
за компјутерска опрема и електроника
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Да учествува во јота/јоти
Да учествува во планинарење со својот одред
Да учествува во работилница за адолесенција
Да изработи макета од некој камп објект
Да организира една игра за развигорци

Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите

запознавање

и

 Да организира една манифестација со својата патрола
 Да посети со својата патрола еден историски, културен
или природен споменик
 Да знае на странски јазик да изговори барем дваесет
извиднички термини
 Да учествува во активност за презентација на својата
организација
 Да посети со својата патрола една театарска претстава
 Да учествува во активности со елементи на традиција
(марш, меморијал)

Четврта година (Волк)
Извидништво
 Да оствари контакт со патрола од странство
 Да запознае три значајни извиднички принципи и да проба
да сфати и објасни зошто се важни
 Да ги знае основните карактеристики на историјата на
сојузот
Природа
 Заедно со својот водач да испланира излет
 Да кампувал 14 дена во природа во рок од една година
 Да учествува на две активности оргинизирани од страна
на друг одред
 Со патролата да изгради засолниште и да поминат една
вечер во него
 Да знае да прикаже релјеф на даден терен по изохипси
 Да изработи кроки
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 Да научи самостојно да нацрта карта со помош на
координати и азимут
 Да изработи кревет од материјали во природа
 Да му помогне на куварот во готвење на еден камп или
зимување
 Да знае кој е правилниот распоред на камп објекти

Екологија
 Да знае да направи хумус
 Со својата патрола да најде нарушување на еден дел од
река или езеро и да реагираат во склоп со општината
 Да запознае некое ендемско растение во Македонија
 Да ги запознае најважните еколошки опасности во светот

Здравје и физичка култура






Да изгради носило од шаторски крила и дрва
Да ги познава скршениците и како да се справи со истите
Да знае како да спаси човек што се дави
Да организира неколку спортски активности со патролата
Заедно со патролата да организира одредски спортски
натпревар

Организирање на извидничка и друштвено-корисна работа
 Да учествува во активности за промоција на демократија
и развој на цивилно друштво
 Да напише барем една статија за на ѕиден весник
 Да организира со совјата патрола една друштвена
извидничка вечер
 Да учествува во активност за кревање на свест против
сида
 Да помогне во реализација на една церемонија
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Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите





запознавање

и

Да напише едно писмо на извидник од странство
Да ги познава и почитува разликите во различните религии
Да ги познава сите региони во Македонија
Да се вклучи во спроведување на еден празник со својата
патрола
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Кампуваат во природа и рационално ги користат природните
богатства. Способни се самостојно да преживеат во природа и
да се снајдат во просторот. Ја почитуваат природната средина,
одговорни се со неа и тој пристап го пренесуваат на другите.
Ги почитуваат и разбираат останатите и развиваат универзални
човечки вредности. Се борат за мир и човекови права, со што
создаваат свет без предрасуди, стереотипи и сите облици на
дискриминација.
Придонесуваат
кон
зачувување
на
традицијата и културата. Oдговорни и инвентивни личности, со
изграден идентитет, способни активно да учествуваат во
друштвениот живот и да живеат во склоп со духовната и
друштвената стварност во заедницата.
Ја познаваат организациската структура и учествуваат во
зачувување на нејзините вредности, култура и традиција;
учествуваат во спроведување на програмата, системско
донесување одлуки и унапредување на работата; како и
размена на искуства со други организации внатре во
извидничката фамилија, но и надвор од неа, чувајќи и
застапувајќи ги вредностите на извидништвото.

Работа во мали групи
Истражувачите работат во патроли кои се одликуваат со
самоиницијатива и поголема одоговорност. Патролите се
формираат врз основа на интересите на поединците и се
насочени кон заедничка цел, која се реализира со
индивидуална и колективна работа, во круг на патролата.
Имаат ефикасна комуникација, јасно изграден став при
реализирање на задачите и меѓусебно си даваат поддршка.
Учење преку работа
Истражувачите учат преку колективна и индивидуална работа,
ги исполнуваат образовните цели, стекнуваат нови знаења,
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вештини и ставови. Со тоа им се овозможува на младите да ги
искусат барањата на животната улога.
Личен развој
Развојот, или т.н. постојан напредок, на членовите во
организацијата им се овозможува преку систематски поврзани
програмски целини, кои им се нудат постепено, по пат на
различни методи на работа. За да биде стимулиран,
истражувачот пред себе мора да има нови и постојани
предизвици.

Авантура во природа
Стекнување знаење, вештини и способности се врши што е
можно повеќе, во слободен простор, во ведра атмосфера,
преку игра и животна радост. Животот во природа е
истовремено и права околина за извидништво.
Природата дава доволно можности за сите активности на
организацијата и за сите интереси и способности на членовите.
Истражувачите во природа исполнуваат предизвици и
активности, како кампови, хајкови, експедиции и сл.
Активен живот под отворено небо е прилика за потрага кон
позитивни вредности во животот.
Со активностите во природа, членовите учат за неа и начините
на кои можат да ја заштитат и зачуваат. При такви активности,
секогаш мора да биде присутна и грижата за природната
околина.
Симболичка рамка
Членовите на една патрола преземаат системска вредност од
некои слични групи (вистински или преземени од книга или
филм), но важно е таа симболичка рамка на групата
истражувачи да им дава примери и да ги поттикнува на
истражување и предизвици. Во случајот, се работи за
освојувањето на четирите елементи.
Завет и закон
Членовите на една патрола преземаат системска вредност од
некои слични групи (вистински или преземени од книга или
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филм), но важно е таа симболичка рамка на групата
истражувачи да им дава примери и да ги поттикнува на
истражување и предизвици. Во случајот, се работи за
освојувањето на четирите елементи.
Поддршка од возрасни
Ги усмеруваат и советуваат истражувачите како заедно со нив
да овозможат услови за работа. Со своето влијание
придонесуваат во развојот на одговорноста (поединци и
колективно) и постојано го потврдуваат својот систем на
вредности.

Членовите на сојузот кои се ученици во средно училиште го
носат името истражувачи.
Тие се организираат во патроли. Патролата е работна единица
на истражувачи со 6-12 члена. Патролата ја сочинуваат млади
со слични размислувања и приближно исто годиште.
Патролата е работна единица во која се остварува
најголемиот дел од практичната програма. Патролата има име
кое го бираат самите членови. Името на патролата треба да ги
симболизира членовите. Обично се земаат имиња од
растителниот или животинскиот свет, некој природен поим и
слично. Патролата има свој стилизиран знак кој одговара на
името, но исто така има и знаме. Обликот и изгледот на
знамето треба да се регулирани според посебен правилник.

Основен принцип за одлучување е демократското договарање
на заедничките собири на членовите на патролата.
Патролата делува како единствен колектив. Самостојно
остварува голем дел од програмата на организацијата, бира
помошник-водач, а водачот ги распоредува задачите и
должностите на членовите, ја следи нивната работа и
остварување на програмата и предлага признание за стекнато
знаење. Водачот и членовите вршат и други функции во склоп
на усвоените задачи и заеднички утврдени планови и програми,
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во склоп на патролата. Водачот заедно со патролата донесува
одлуки како целина.
Водачот и неговиот помошник, во склоп со целите на одредот и
патролата, предлагаат активности и ги остваруваат во име на
патролата, во соработка со други патроли.
Останати должности во патролата можат да бидат: секретар,
благајник, домаќин, економист, како и оние за кои патролата
мисли дека се потребни (хигиеничар, референт за спорт,
културно-забавна работа итн.). Секој член во патролата мора
да има задолжение.
Должностите се распределуваат според личните склоности и
според потребата. Препорачливо е членовите да се менуваат
со доделените должности за да стекнат искуство во различни
области.

Работата на остварување на програмата има за цел членовите
со постојано стекнато знаење, вештини и способности да ги
оспособи за активен однос кон друштвената заедница и за
развивање позитивни карактерни особини.
Програмската работа на извидниците се дели на општа и
посебна.
Општата програма ги опфаќа извидничките степени за
истражувачите, а посебната програма ги содржи извидничките
специјалности.
Специјалностите
претставуваат посебно знаење и вештини,
корисни и потребни во активности на патролите како и во
секојдневниот живот и работа на секој член. Секоја
специјалност е мала, заокружена целина на одередена
активност, знаење, вештина, извршена задача и изграден став
кој поединецот ги совладува на основа на изразена желба и
личен афинитет.
Програмските степени се дефинирани според барањата на
категоријата истражувачи. Програмските цели се дефинирани
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во програмските барања за категоријата извидници во три
нивоа, за сите области и теми на програмата на сојузот.

Во патролите на истражувачите се одвиваат два основни вида
активности: индивидуална и колективна работа на членовите,
односно на нивните единици. Оттаму произлегува потребата за
различни методски пристапи и активности.
Остварувањето на извидничката програма се одвива по
правило, во мала колектива во патролите, применувајќи го
„водечкиот систем”.
Водечкиот систем се состои во тоа водачот, како способен
организатор, да умее да ги пренесе своите знаења и да работи
со мала група на членови. Во пракса, тоа значи дека водачот
работи со својата патрола, началникот работи со водачите на
сите патроли, а со сите работи старешината на одредот.
Овој начин на пренесување на знаењето од искусните членови
се врши при секојдневните активности на сите единици на
состаноците, при излет во природа, во ведра атмосфера, преку
игри и забава.
Совладувањето на програмските барања во степените се
одвива постепено, по можност истовремено со сите членови на
една патрола, преку практична работа.
Членовите сами се определуваат за освојување на
вештарствата, според индивидуалните склоности. Со тоа,
обврската на водачот е да ги насочува членовите кон
освојување на оние вештарства за кои немаат посебен
афинитет, за на тој начин да ги прошират своите знаења,
вештини и ставови.
За изборот на конкретна програма за работа на извидничките
единици, нивните активности и акции, кои се засноваат врз
општа програмска ориентација во извидничката организација,
на сите организациски нивоа, одлучува старешината.
Утврдувањето на стекнатите знаења и вештини и изведувањето
на предвидените задачи за секое ниво се изведуваат со
секојдневна практична работа на состаноци, во природа, на
излети, на кампување и зимување, севкупно на сите места каде
што се собираат извидници. За извидникот да ги исполни во
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целина програмските задачи на одреден степен, се
консултираат сите членови на патролата, а потврдувањето и
доделувањето на степенот, како степен на знаење, ги доделува
началникот.
Активностите и акциите значат дека се однапред точно
утврдени целите, програмата и обликот на изведување. Целта
на одредена акција може да биде остварување на дел од
програмата на сојузот.
Организационата подготвеност бара благовремен договор со
учесниците и раководителите на акцијата, за местото и
времето на изведување, поаѓање, начин на патување, враќање,
безбедност на учесниците итн.
Најпрвин, материјално обезбедување за задачите, точно
утврдување на потребни парични и материјални средства за
изведување на акцијата, како: документи, возни билети,
извидничка опрема, спортски реквизити, кутија за прва помош,
средства за исхрана и сл.
Акцијата ќе биде успешна само ако целокупното членство со
интерес пријде кон подготовките и изведувањето.
Истражувачите во своите патроли остваруваат постојана
активност преку различни облици на работа: состаноци, излети,
проекти, работни акции, кампувања, маршеви, кампањи и други
акции како свечености, културно-забавни манифестации,
спортски и извиднички натпревари итн.
Состанок на патролата е редовен облик на работа. Патролните
состаноци, по правило, се одржуваат еднаш неделно, а по
потреба и почесто. На состаноците се разговара за извршување
на зададените задолженија, се договара за претстојните задачи
и совладување на нов дел од извидничката програма,
вреднување и планирање на работа. Игри, песни и забава треба
да се составен дел од секој состанок за состанокот да биде
интересен и привлечен. Членовите на состанокот исто така
разговараат за своите проблеми и чувства.
Излети се организираат патролно и одредски. Секој излет мора
да има одредена цел, поставени задачи, разработена програма.
Може да се изведуваат во природа, градови или села. Посетата
на знаменитости или некои културно-уметнички, научно-
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технички или спортски манифестации исто така може да биде
излет. Тие можат да бидат полудневни, еднодневни или
повеќедневни, со ноќевање во природа или во тврд објект.
Кампување е редовен и многу значаен облик на работа, кој во
голема мера ги задоволува интересите и потребите на
членовите, а истовремено овозможува усвојување на знаења,
стекнување вештини и нивно практично применување во
природа, во различни услови, што придонесува во градење на
ставови. Во поширока смисла, под овој поим треба да се
подразбираат сите видови повеќедневни кампувања во
природа: изградба на камп, патување со велосипед, пловидба,
зимување итн. Извидничкото кампување е специфичен облик на
организационо поминување на слободното време на младите,
заснован на програмата на сојузот. Тука се остварува голем
дел од содржината на работата на организацијата и во
најголема мера доаѓа до израз, на лична иницијатива на
членовите и творештвото на секој поединец.
Смотра е средба на извидници, која може да биде организирана
на ниво на одред, град, општина, сојуз или на светско ниво. На
смотрите најчесто се присутни сите категории на извидници, а
постојат и смотри кои се организирани специјално за одредена
категорија. Смотрата е најдобро место за извидници од
различни места и краеви да се запознаат меѓу себе и да се
зближат, а со тоа да ги споредат и своите знаења и вештини.
Проекти опфаќаат друг облик на заедничка работа во
патролата. Тие се динамични по форма, најчесто тематски по
содржина, а по правило се многу привлечни за членовите.
Имаат воспитна функција, а воедно ги задоволуваат
интересите и потребите на младите за позитивна афирмација и
вклучување во друштвениот живот. Секој проект се состои од
активности.
Проектните
активности
овозможуваат
исполнување на целите на проектот, со што се развива чувство
за одговорност кон колективот и придонес на секој поединец во
заедничката цел. Пожелно е постарите извидници, преку нивни
проекти, да ги вклучат и оние кои не се извидници или да
соработуваат со други организации при реализација на
проектот.
Работни акции се значаен фактор во стекнувањето работни
навики и создавање позитивен однос кон работата. Со работни
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акции треба да се обезбеди уредување на извидничката
просторија, училиштен двор, улици, паркови и со тоа да се
негуваат зелените површини, да се садат дрвја итн.
За работните акции, како што се сезонската работа во
земјоделството или собирањето билки и секундарни суровини,
извидниците можат да обезбедат финансиски средства за
набавка на опрема или други заеднички потреби. Исто така,
овие активности можат да бидат реализирани заедно со други
организации и институции и да бидат од корист за локалната
заедница.
Свеченостите се организираат по повод давање завет,
одбележување празник и значаен јубилеј. Тоа може да биде
свечена академија, другарска вечер, логорски оган и сл.
Извидниците со редовна работа се подготвуваат да бидат
учесници во програмата, организирани во кругот на овие
свечености.
Културно-уметнички и забавни активности се одржуваат во
склоп на редовната работа на патролите, исполнета со
програмски зафати. Тие активности можат да бидат: посета на
кино и театар, културно-историски споменици, музеи и
институции, контакти со културни и уметнички друштва и
уметници, организирање
претстави, логорски огнови,
другарски вечери, издавање публикации итн.
Спортски-извиднички натпревари се составен дел од редовните
активности: состанок, излет, кампување, а најчесто собир на
смотра, но исто така можат да бидат дел и од извидничка акција.
Натпреварите се многу добар облик на работа. Целта на овој
облик на работа е вежбање на знаењето и вештините,
разменување искуства, проверка на способност, како и
развивање на другарство, колективен дух, соработка и
солидарност. Пропозициите на натпреварот треба да ја
избегнуваат нормата за престиж и да афирмираат квалитет,
способност, другарство и соработка. Затоа, не треба да му се
дава предност на пласманот, туку на исполнување на нормите
и извршување на задачите - не конкретна борба. Посебно
значење имаат натпреварите кои се систематски спроведени
во целата организација по единствена програма и пропозиции.
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Традиционални активности се: маршеви, походи, смотри,
посети, средби, активности посветени на негување на
традицијата и културата, промотивни активности и др.
Кампањите се организирани и интензивни активности кои целат
кон придобивање поддршка од јавноста, со различни цели, како
на пример: зголемување на членството во организацијата,
укажување на еколошки проблеми, намалување на
дискриминација итн. Извидниците во одредена кампања можат
да ги вклучат и останатите категории на членови, како и
пријатели на организацијата, партнерска организација или
институција. Притоа, мора да водат сметка за заштита и
безбедност на членовите, но и на останатите кои се вклучуваат
во кампањата.
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Прв степен
Извидничко движење
 Да ги познава основните факти за креирање на
извидничката организација и основачот Роберт Баден
Пауел
 Да ги познава основните принципи на WOSM
 Да знае да го опише знамето на WOSM
 Да ја познава извидничката организација во Македонија
 Да ги познава правилата за учество во меѓународна
соработка
 Да ја познава структурата и хиерархијата во одредот и
сојузот
 Да ги познава елементите на програмската основа и
методи на работа на возрасните извидници
 Да ја познава содржината, да ги сфаќа значењата и
потребите на сите церемонии во организацијата

Кампување во природа
 Да познава ориентација во природа
 Да ги познава видовите, облиците и називите на терени
 Да знае и извежба начини за мерење и проценување во
природа
 Да познава употреба на бусола
 Да знае како да движи по карта со бусола
 Да знае да се движи по отежнети услови
 Да ги знае правилата за движење на терен
 Да се да користи помошни средства за топографска
ориентација
 Да знае мерење на карта
 Да е запознаен со опасностите, предностите, одлуките и
повикување на помош во природа
 Да знае да изработи скица на терен, кроки, извештај, да
изработи координатометар и ноќна ориентација
 Да учествувал во ориентациони натпревари, извидничка
траснверзала и стаза за истражување
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 Да ги познава современите технички средства за
ориентација (GPS, алтиметар и сл.)
 Да знае да планира и изведе излет
 Да знае техники за изградба на јарбол, лежиште, капија,
ограда
 Да ги знае видовите на огништа (пирамида, ѕвезда, пагода
итн.)
 Да знае да изгради засолниште
 Да ја знае содржината на комплетот за преживување
 Да учествува во марш подолг од 15км
 Правилно да го користи, чува и одржува пионирскиот алат
(нож, чекан, клешта, ашов, секира)
 Да помине најмалку петнаесет дена во природа во рок од
една година
 Да ги знае средствата за сигнализација
 Да знае сигнализација со звук и светло
 Да знае семафор и наутички кодекс
 Да е запознае со радио врска
 Да е запознае со интернет, е-маил
 Да знае како да се прехрани во природа (извиднички
готвач, прибор, избор на јадења, хигиена, 2-3 вида на чаеви)

Екологија
 Да го познава природниот свет (флора и фауна)
 Да ги запознае подобро животните, птиците и растенијата
во својот крај
 Да ги знае националните паркови во Македонија
 Да ја познава природната рамнотежа, нејзиното
нарушување и главни загадувачи
 Да научи практична заштита на природата на извидничка
акција
Здравје и физичка култура
 Да знае однос према повреден и незгрижен
 Да знае начини за лична и колективна хигиена на камп
 Да знае начин за прва помош при топлотен удар,
шинување, имобилизација
 Да знае начин за изградба на носило и начин на транспорт
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Да учествува во спортски активности во својот одред
Да води или организира утринска гимнастика
Да ги знае правилата за фино однесување и учтивост
Со својата патрола, користејќи различни извори да
направи презентација за штетните последици од зависност
 Да учествува во одбележување на ден на борба против
некоја болест

Организирање извидничка и друштвено-корисна работа
 Да ги познаваат детските и човечките права
 Да ги знаат причините и последиците за дискриминиација
меѓу половите
 Да организира или учествува во хуманитарна акција
 Да познава техника за давање на ненасилна повратна
информација
 Сам или со патролата да заштеди пари за одредска
активност
 Да направи листа на причинители кои влијаат на сопствено
планирање на времето
 Да знае да користи камера и да сними некоја сцена
 Да знае да состави молба, жалба, пофалба, изјава
 Да учествува во работилница за рачна изработка
Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите

запознавање

и

 Со својата патрола да учествува во одбележување на еден
празник и припрема за него
 Да го познава духовното наследство на својата заедница
 Да ги знае карактеристиките за националната култура и
да е запознаен со културата на останатите народи во
Македонија
 Потребно е да освои уште две вештарства
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Втор степен
Извидничко движење
 Да го познава односот помеѓу WOSM и Сојузот на
Извидници на Македонија
 Да ја познава поделбата по региони во WOSM
 Да ја познава програмата за обука на воадчи во сојузот
 Да ја познава структурата на организација во сојузот

Кампување во природа
 Да знае начин за припремање на јадливо растение
 Да учествува во подигање на камп или бивак
 Да организира со патролата програмска активност на
тема пионерство
 Да учествува на марш подолг од 20 км
 Во тек на една година да помине дваесет дена во природа
 Да учествува во организација на бивак со својата патрола
 Да знае да користи радио станица
 Да ги знае компонентите на компјутер и основните
програми
 Да знае да мери со проценливост
 Да знае што е компас
 Да познава движење со бусола и карта
 Да знае техники за движење по терен
 Да знае техники за движење на отежнат терен
 Да знае да користи помошни средства за топографска
ориентација
 Да познава начини за мерење на карта
 Да е извежбан за воочување на силуета и траги од
животни и птици
 Да знае да употреби двоглед и мерење на далечина и
висина
 Да познава техники за изработка на камп објекти
 Да познава техники за изработка на огништа
 Да знае да направи факел
 Да познава основи на телеграфија
 Да познава техники за чување, хигиена и рационално
користење на вода во природа
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 Да е запознае со прехрана во природа и да знае неколку
јадливи растенија
 Да познава техники за заштита од опасности во природа
 Да има основни познавања од астрономија
Екологија






Да познава некој ендемски вид во Македонија
Да знае неколку лековити билки
Да ги знае националните паркови во Македонија
Да знае неколку загрозени видови на животни и растенија
Да се вклучи активно во заштита на природната околина

Здравје и физичка култура
 Да организира помош за повредени и незгрижени
 Да познава основи за велосипедизам, ролери, скејт,
скијање
 Да организира и учествува на спортски натпревари
 Да учествува на кондициони тренинзи во затворено и во
природа
 Да познава основи на техники за пливање
 Да познава седум извиднички песни
 Самостално да води организација на една церемонија
 Да познава основи од прва помош за гушење, тешко
дишење, спасување на давеник
 Да учествува во разговор на тема избегнување на штетни
навики
 Да организира програма покрај логорски оган
 Да организира посети на културни претстави и
манифестации, изложби, концерти

Организирање на извидничка и друштвено корисна работа
 Да работи на спремање на акција и опрема за истата
 Во својот одред да организира штедење за остварување на
активност, хуманитарна помош, помош за социјално
загрозени
 Да учествува во работилница за рачна изработка
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 Да учествува во поправка и припрема на извидничка
опрема
 Да познава однос према помлади извидници, друштвото и
општеството
 Да оствари соработка со извидници од други држави преку
допишување, размени или проект
 Да учествува во организација на камп за деца кои не се
извидници
 Да ги познава своите граѓански права и да препознава
кога се прекршуваат
 Да е свесен за важноста на превземање на одговорност
 Да си ја знае улогата и одговорноста во развојот на
заедницата
 Да учествува во акција во организација на локалната
заедница

Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите

запознавање

и

 Да ги познава улогите во семејството и друштвото
 Со својата патрола да иницира обновување или
означување на културно историски или природен
споменик
 Да интерпретира вредноста на еден дел од бон-тон на
помлади членови
 Да учествува со патролата во одбележување на еден
празник
 Со својата патрола да проучи барем еден верски објект во
Македонија
 Да ги познава географските значајности, основни
податоци за планински предели, врвови, висини, план,
домови
 Да ги познава езерата во Македонија
 Да е запозанен со еден споменик од друг град
 Да знае основни факти за една важна личност од
историјата во Македонија
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Трет степен
Извидничко движење





Да ги познава актите за работа во организацијата
Да ја знае суштинската работа и цели на сојузот
Да ја знае структурата на WOSM
Да ги знае можностите за млади над дваесет години во
организацијата
 Да ја користи литературата на WOSM

Кампување во природа






















Да учествува во организација и реализација на еден камп
Да учествува во организација на одредски излет
Да учествува во марш од најмалку 35 км
Во текот на една година да има поминато 25 дена во
природа
Да знае да изврши мерење и проценување
Да ги знае правилата за движење по терен
Да ги знае помошните средства за топографска
ориентација
Да ја познава спортската ориентација
Да учествува на курс за државен програмски инструктор
Да знае да направи чуварница и сплав
Да знае да испече леб
Да знае да направи засолниште
Да знае правилно да користи и одржува јаже
Да знае кои извори на енергија постојат во природа
Да знае сложен систем на шифрирање и дешифрирање
Да знае да припреми храна од природа
Да знае да припреми мени за голема акција
Да знае да мери атмосферски притисок, брзина на ветер и
слично
Да знае да направи метеоролошка станица
Да знае за затемнување на сонцето и месечината
Да познава неколку соѕвездија
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Екологија
 Да познава неколку природни еко заедници
 Да познава уште неколку лековити билки
 Да најде важни податоци за еден национален парк во
Македонија
 Да учествува во еколошки проект во Македонија
 Да учествува во меѓународни еко акции, проекти и
фондации
Здравје и физичка култура
 Да учествува во кампања, квиз или натпревар за прва
помош
 Со својата патрола да учествува во организација на
семинар, предавање, или кампања од областна на заштита
и хигиена или СИДА
 Да знае да објасни и пренесе знаење за важноста на
правилна исхрана
 Да учествува во организација на спортски активности на
локално ниво
 Да организира културна манифестација или претстава со
помлади членови
 Да го промовира извидништвото во јавност (медиа,
родители, НВО)
 Да познава превентива, прва помош и заштита при
движење на тешко прооден терен
 Да познава превентива, прва помош и заштита при
опасност од вода
 Да познава опасности од храна (прва помош, труење)
 Да организира претстава, танц или маскенбал
 Да познава и организира игри за развигорци
Организирање на извидничка и друштвено корисна работа
 Да знае како да ги застапи интересите на извидничката
организација во други организации и институции
 Да знае како да соработува со извиднички организации од
други држави преку размена и проекти

114

 Да учествува во организирање на школа за помладите
извидници (менторство, инструкторска школа, акции за
помлади членови)
 Да учествува во организација на поголема активност и да
помага во развој на организацијата
 Да направи работилница за ненасилно решавање на
конфликти
 Да ги застапи своите ставови и ставовите на своајта
патрола во јавност и во системот на донесување одлуки
 Да учествува во организација на саем за НВО на локално
ниво
 Самостојно да раководи со организација на една
манифестација на било кое ниво
 Да учествува во изработка на проект

Духовност, културно-забавни активности,
негување на традицијата и обичаите

запознавање

и

 Активно да учествува со својата патрола во
одбележување на еден празник и во припреми за истиот
 Да разговара за принципите на извидништвото, искуството
за духовност и методи кои ги поддржуваат
 Да познава планинарски домови, води, стази и проодност
 Да ја познава добро културата на Македонија и со посебни
детали да запознае еден споменик надвор од местото на
живеење
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Членство и организациони принципи
Роверите се организираат во клубови, кои се основните
организации и работни групи, преку кои ги реализираат своите
програмски и друштвени активности.
Во клубовите, за полесно спроведување на активностите, се
формираат секции и групи, кои можат да бидат со постојан и
привремен карактер, во зависност од склоностите на
членството и видовите на активности со кои тие сакаат да се
занимаваат.
Клубот делува во извидничкиот одред, во полна синхронизација
и координација со работата на младите членови, а повремено
можат да се здружат и со другите клубови, на сите нивоа во
организирање.
Клубот има свое име и знак или знаме, во склоп со важечките
правилници.
Роверскиот клуб може да биде формиран и од повеќе
извидници-ровери од различни извиднички одреди, студенти и
слично.

Највисок орган во клубот е група која ја сочинуваат сите
членови на клубот, а усвојува извештаи и планови за работа на
клубот, бира клупско раководство кое ги носи сите одлуки за
значајна работа на клубот.
Работата на органите на клубот е наменета за уредување на
работата во нивната група.
Роверите во клубот практикуваат демократија и одлучуваат за
активностите на клубот; исто така, и назначуваат функции по
потреба.
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Роверите и анагжирани преку пет облици на активности:
1. Соработка со управните органи и тела
2. Помош и работа на младите во организацијата и во средината
во која живеат
3. Праќање на јавни повици, изработка и пишување на проекти,
надзор и соработка во реализација, организирање на работни
активности
4. Активности за личен развој
5. Исполнување на Роверските Модули
Долгогодишното членство во организацијата подразбира
истакнување на вештините за управување. Во организацијата
треба да се создава што поширок круг на стари членови, кои
постојано ќе работат на своето оспособување за управување, и
кои би работеле во раководење на оние кои растат во некоја
категорија. Создавањето на такви човечки ресурси спречува
„замор на членството“, затоа што раководењето со една група,
после одредено, време може да го извршува и некој друг, со
помали барања, а раководството да го преземе друга група
возрасни. Особено е важна улогата на постарите и
советодавните тела, па затоа возрасните треба да инсистираат
на активирање на Советот во патролите за да се создаде што
поцврста врска помеѓу извидниците, семејството и
одговорните установи.
Со своето искуство, своето знаење, сила и вештини, возрасните
во голема мера придонесуваат кон остварување на програмата
за младите и во организацијата. Возрасните членови помагаат
во
спроведување
на
извидничките
методи,
во
самоорганизирање во работа со водачите, со децата и со
младите. Преку ненаметлива поддршка на демократски односи
меѓу младите, помагаат во развојот на нивната слободна и
одговорна свест.
Особено важна улога роверите остваруваат со својот личен и
групен пример за работа и живеење, постојано настојување за
продлабочување на знаењето, развивање на естетски
критериуми и способности, морално и чесно делување,
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приврзано
со
духовната
димензија
на
неподредување на слабостите материјално.

живеење

и

Сите ровери, независно од тоа дали се израснати во
организацијата или се подоцна вклучени, се поврзани во
љубовта за образовна работа со деца и млади, љубовта кон
природата и животот, афирмацијата на извидништвото во
својата средина.
Финансирањето на заеднички активности е важна причина за
успешно делување. Поради тоа што извидничката афирмација
е еден од успешните начини за одгледување и образување на
деца и млади, многу фондации и организации предвидуваат
финансирање на активности кои содржат извидничка програма.
Задачата на водачите е да пратат јавни повици, а со тоа, заедно
со младите категории, да делуваат во изработка и пишување на
проекти, а со тоа и реализација на земените обврски.
Исто така, доколку постои можност за извршување на платена
работа за трето лице или организирање на eкономски дејности,
возрасните активно се вклучуваат во организација и
реализација на таквите активности.
Роверите доста активно настојуваат со извидничката содржина
и активности кои ги работеле во склоп младите групи.
Останати основни принципи во работа се:
 Движење во природа и живеење во неа
 Хумани извиднички принципи, подеднакво важна за двете
старосни групи
 Јакнење на друштвото и друштвените улоги во своите
клубови
 Остварување на соработка со други клубови на локални,
државно и меѓународно ниво
 Педагогија како стручна работа за старите членови, кои
за тоа имаат афинитет и покажуваат интерес
 Остварување улоги на возрасните како помош и
позитивен пример на младите, посебно кај организирање
на заеднички активности

119

Горе најбројаното се спроведува преку следните облици на
работа:
 Состаноци на клубовите, кои имаат своја социјална и
друштвена функција и смисла за припрема на наредни
активности на клубот и активности за останатите
категории на членство.
 Свечености во клубот, одреди и пошироко
 Игри и натпревари, излети, експедиции, патувања и
кампувања, организирани за клубот или за останатите
категории за членство
 Работни и хуманитарни активности
 Стручни предавања, културни и друштвени вечери кои не
мораат да бидат на високо ниво, но во потполна потреба
на културен и цивилизиран човек
 Стручна, програмска работа со младите членови за
помош во остварување на темелни функции во
извидништвото, одгледување и образување
 Спонзорски, лобирачки и советодавни работи
Содржина и метод на работа:
 Слободен начин на работа без стрикно дефинирани
форми и развој на потребите
 Остварување можности за завршување и продолжување
на работа на програмски содржини за постари извидници
 Доделување на признанија, воведување на одредени
специфични признанија, предлагање за признание во
средината во која ветераните делуваат.
 Овозможување на стручно усовршување и развој преку
инструкторска работа
 Негување на специјалности кои поред стручните имаат и
своја друштвен забавна димензија
Старите членови постојано ги афирмираат извидничката
организација и нејзините принципи во својата работна и
животна средина, пред сите, со личен пример, а потоа преку
организација на разни културни, спортски, еколошки,
хуманитарни и останати активности, во местото на живеење.
Клубовите на постарите извидници треба да остваруваат
соработка со други облици на интересно собирање во својата
средина, а особено со оние чија програмска определеност
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содржи делови кои се компатибилни со извидничката програма
и принципи. Соработката треба да се остварува со вклучување
на тие здруженија во извиднички активности, соработување при
нивните и организирање на заеднички активности.

Специјалностите за ровери и ветерани претставуваат посебни
знаења и вештини, корисни и потребни во активностите на
единиците, како и во секојдневниот живот и работата на секој
член.
Секоја специјалност е заокружена целина на одредена
активност, знаење, вештина, извршена задача и изграден став,
кои поединецот ги совладува на основа на изразена желба и
личен афинитет.
Специјалности:
1. Топографија
2. Пионерство
3. Сигнализација
4. Прва помош
5. Спасувач
6. Познавач на флора и фауна
7. Кампување и исхрана во природа
8. Стрелаштво
9. Стреличарство
10.
Информатичар
11. Радио аматер

Роверски Модули
Дополнителен елемент
роверските модули.

во

програмата

за

роверите

се

Роверските модули претставуваат дополнителни програмски
целини, кои соодветствуваат на програмските целини од
основната програма.

121

Роверските модули се авантуристички задачи за роверскиот
тим на млади, кои преку совладување (исполнување) на истите
се развиваат во сите развојни полиња на младиот човек.
Постојат дванаесет модули, кои се исполнуваат за најмногу
шест години, за роверот на крајот да го добие посебното
признание - член на лигата на роверите.
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