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Вовед

Почитувани, во Вашите раце се наоѓа прирачникот
за водачи на јата, кој е наменет да Ви помогне при
водењето на вашето јато и да ви пружи поддршка во
спроведувањето на извидничката програмата.
Содржината на прирачникот Ви овозможува јасно да се
запознаете со целите на извидничката програма,
логичноста и прогресивноста на истата, а исто така е и
своевиден ресурс од кој можете да црпите идеи за
активности, игри и совети за подобро водење на своето
јато.
Прирачникот е изработен со цел водачот да добие
целокупна поддршка, но и да го користи како свој
бележник
за
развојот
на
своите
членови
и
активностите на своето јато.
Како автори, се надеваме дека прирачникот кој го
имате во Вашите раце ќе биде составен дел од секој
Ваш извиднички состанок, дека ќе Ви помогне при
креирањето на најдобрите и најзабавните активности
за Вашите развигорци, дека ќе биде Ваш постојан
потсетник и пријател, дека преку него ќе се
забоавувате и дека ќе биде присутен во најмагичните
моменти со вашето јато.
Не заборавајте дека извидништвото не би било она што
е доколку не нуди учење и забава за сите. Преку овој
прирачник, трудете се постојано да се забавувате и
уживајте во креирањето магични моменти за вашите
развигорци, додека, истовремено, се стекнувате со
непроценливи знаења и искуства во текот на целиот
тој процес.
Ви посакуваме
авантури!

незаборавни

состаноци,

излети

и

Како да го користам овој прирачник?

Прирачникот е поделен на шест дела, со цел да ви
овозможи полесен пристап до информациите.
Првиот дел од прирачникот го опфаќа информативнопедагошкиот
аспект.
Тука
можете
да
најдете
информации
за
извидничката
организација,
извидништвото во Македонија, методите и облиците на
работа во извидничката организација, како и за
едукативно-развојните
цели
на
извидничката
програма. Во овој сегмент од прирачникот, можете да
ги најдете и карактеристиките на развигорците и
нивните потреби, претставени низ полињата на развој.
Вториот дел од прирачникот е наменет за совети од
практичен карактер. Во овој сегмент, водачот може да
најде информации кои се клучни за квалитетното
водење на своето јато, како и за карактеристиките на
водачот, она што се очекува од него и начините на кои
може да биде подобар. Во овој сегмент ќе најдете исто
така информации за важноста на односите со
родителите на вашите развигорци, валоризацијата,
евалуацијата и начинот на планирање активности.
Третиот дел ги опфаќа предложените активности од
основната програма на Сојузот на извидници на
Македонија, преку кои со вашето јато ќе ги постигнете
едукативните цели и развојот на развигорецот низ
тематските задачи-активности. Овој дел му е наменет
на водачот за црпење идеи, насоченост, но и за
оценување
на
својата
работа,
квалитетот
на
активностите, постигнувањата на јатото и неговите
членови.
Четвртиот дел претставува збир од игри кои водачот
може да ги користи за своето јато. Игрите се
задолжителен дел од работата со развигорците и
нудат забава која е есенцијална за развигорците да
бидат среќни и задоволни. Практикувајте игри редовно
и забавувајте се!
Петтиот и шестиот дел од овој прирачник се
интерактивен патролен дневник за Вашето јато и
Вашите членови. Овде ќе го бележите напредокот на
Вашите членови и активностите на Вашето јато.

Младинската програма е јадрото на извидништвото.
Најголемиот број извиднички активности се одвиваат на локално
ниво. Таму, секој млад човек се наоѓа во околина во која може да
стекне едукација (активности, игри, процедури, традиции,
структура, атмосфера... кои го поттикнуваат целосниот развој на
индивидуата).
Водачите ја имаат клучната улога во обезбедувањето на потребните
услови, со цел да се постави оваа околина за едукација на младите.
Но, многу често водачите се повикани да му служат на движењето
на национално ниво, иако нивна главна задача е да ги поддржуваат
и имплементираат активностите на локално ниво.
Младинската програма обично се координира на национално ниво од
комесарот за програма, кој е задолжен да обезбеди постојана
релевантност на програмата и нејзино правилно и целосно
спроведување на локално ниво, односно во патролите во одредите.
Основната програма е збир на тоа ШТО младите луѓе го работат во
извидништвото
(активностите),
КАКО
го
изведуваат
тоа
(извидничкиот метод) и причината ЗОШТО го прават тоа (целта).
Програмата за развигорци се состои од општи и посебни знаења,
кои се темелат на оригиналните идеи на основачот на извидничкото
движење. Општата програма ве воведува во припремите за
четирите нивоа на посебната
програма за вештините.
Остварувањето на програмата мора да биде континуирано, па така
стекнувањето на знаењата и развивањето на способностите ќе се
одвиваат со примена на извидничкиот метод и постојани активности
на членовите во што е можно поамбиентална природа и низ игри.
Новите членови на извидничката организација најпрвин се
запознаваат со организацијата и се воведуваат во неа - процес кој
трае 2-3 месеца. Потоа членовите даваат завет, односно во целост
се вклучуваат и го започнуваат својот пат низ програмата на СИМ.
Секое ниво содржи одреден број тематски целини, групирани во
програмски области. Сите тематски целини се надополнуваат и
надградуваат. Претстојните задачи од тематските целини се дел од
основната програма на СИМ, која е изготвена врз основа на
потребите на развигорците и овозможува нивен целосен развој.

Преку спроведувањето на оваа програма, развигорците
остваруваат напредок на нивниот интелектуален, телесен,
емоционален, социјален, духовен и карактерен развој.
Развигорците ги освојуваат нивоата постепено, преку активности
на состаноци, излети и останати видови активности во своето јато,
особено во природа. Освојувањето на нивоата на програмата се
одвива според правилата за сите членови на јатото истовремено.
Водачот на јатото ги следи работата и развојот на развигорците, во
што му помага овој прирачник. Јатото ги остварува нивоата како
целина, а разигорците кои учествувале во спроведување на
програмските активности стекнуваат право на носење на знакот на
соодветното ниво. Посебниот дел на програмата служи како
дополнување, проширување и продлабочување на општата
програма. Тој дава можност за истражување и остварување
специфични работи, склоности и интереси на поединечни членови.
Посебната програма се содржи во вештарствата.
Вештините претставуваат збир на разновидни активности,
тематски врзани за поединечна област од животот на луѓето,
животните или природата.
Во работата со вашето јато, имајте на ум дека децата се
интересираат за разновидни работи, така што треба да целите сите
состаноци да бидат разновидни. Користете различни методи на
работа, играјте си многу со нив, пејте, сликајте и цртајте, читајте им
приказни, разговарајте, давајте загатки, изработувајте ѕидни
весници...
Бидете активни.
Следејќи ја програмата, одете на прошетки, посети, претстави,
музеи, излети, и на тој начин освојувајте ги програмските цели и
актвности.
Многу е важна тимската работа, однесувајте се со нив како тим,
разговарајте за задачите кои треба да ги изработите, договарајте
распоред на должности.
Секој член на јатото треба да има свој удел во задачите, со цел сите
да се чувствуваат потребни и корисни. Исто така, трудете се од
секоја активност, сите да извлекуваат некаков заклучок и преку
тимската работа, кога вашиот труд ќе роди плод, сите да се
веселите.

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

Од последната порака на Б.П.

„Верувам дека Бог нѐ поставил на овој весел свет за да
бидеме среќни и да уживаме во животот. Среќата не доаѓа
од тоа дали некој е богат, ниту од тоа дали е успешен во
својата кариера, ниту од препуштањето на уживањето.
Еден чекор кон среќата е да се направиш себеси здрав и
силен додека си дете за да можеш да бидеш корисен и да
можеш да уживаш во животот кога ќе станеш човек.
Проучувањето на природата ќе ти покаже колку
извонредни и убави работи Бог направил на светот за ти
да уживаш. Биди задоволен со она што го имаш и, од тоа,
направи го она што најдобро го можеш. Гледај на светлата
страна на работите наместо на онаа мрачната. Но,
вистинскиот пат до среќата е пружањето среќа на други
луѓе.
Потруди се да го оставиш овој свет малку подобар од
тоа што си го нашол, па кога ќе дојде твојот ред за
умирање, можеш да умреш среќен, со чувство дека не
залудно си го поминал своето време, туку си направил
најмногу што може. Биди подготвен за да живееш среќно
и да умреш среќен.
Држи се цврсто за својот извиднички завет и тогаш
кога ќе престанеш да бидеш дете и Бог ќе ти помогне да
го одржиш.
Твојот пријател, Роберт Баден Пауел.“

Извидништвото како движење постои во повеќе од 216 држави
и региони. Светската организација на извидничкото движење
(WOSM) е меѓународна организација која е составена од
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 извиднички регион. Од своето
основање, во 1907 година, па сѐ досега, извидништвото никогаш не
престанало да расте.
Денес има повеќе од 31 милион членови - момчиња и девојки.
Извидничкото движење помага во развојот на демократијата и
граѓанското општество. Извидниците не претставуваат ниедна политичка
партија или организација, а сепак активно се вклучуваат во градењето на
заедницата и татковината.

Сојузот на извидниците на Македонија има долга традиција,
уште од 1921 година. Во тогашна Македонија се формирани
првите стегови, и тоа на територијата на Скопје; а во текот на
1923 год. и 1924 год., формирани се повеќе такви стегови, и тоа
во Куманово, Штип, Битола, Струмица и Гостивар, а со самото
тоа е формиран и Вардарскиот скаутски регион, со седиште во
Скопје.
Во почетокот, од 1921 до 1940 година, се споменува дека се
организирани многу летни логори и школи, од кои како една од
најмасовните акции/активности во тој период е заведена прославата на
осумдесеттиот роденден на основачот на Светското извидничко движење,
лордот Роберт Баден Пауел.
За време на Втората светска војна, поради затекнатата ситуација,
престануваат сите активности на извидничката организација во
Македонија.

Во 1953 година, од страна на поранешни членови на Извидничката
организација, се основа слична на неа, но со ново име - Сојуз на извидници
на Македонија (СИМ). За прв старешина на Сојузот е избран Васил Ѓоргов,
а за негови заменици Божидар Ничота и Нико Този. По ова, Сојузот работи
на својата програма и организира Републички смотри на секои две години,
а на секои четири членството на СИМ учествува на Сојузните смотри. За
овој период, исто така, карактеристичо е она што се остварени и првите
меѓународни контакти во 1959 год., и со белгиските Црвени ѓаволи во 1960
год., кои престојувале во Извидничкиот центар Охрид. По
осамостојувањето на Република Македонија на 8-ми септември 1991 год.,
меѓународната соработка на СИМ е на завидно ниво; покрај соработката
со Сојузот на извидници на Југославија (СИЈ) и Сојузот на извидниците на
Словенија (ЗТС), плодна соработка е остварена и со Сојузот на
извидниците и извидничките на Баварија (БДП) и со Шпанската извидничка
федерација (АСДЕ). Во овој период, по осамостојувањето, СИМ ги
остварува и првите контакти со Светската извидничка организација, а се
однесуваат за прием во WOSM (Светска организација на извидничкото
движење).
Во тие три години, додека се чекаше на прием, СИМ оствари повеќе
активности од меѓународен карактер, и тоа учество на Европската
конференција во 1995 год, XVIII и XIX Светско џамбори во Холандија и
Чиле, XXXIV и XXXV Конференција на WOSM, X Светски мут во Шведска
(во 1996 год). Не треба да се заборави учеството на голем број на
извидници од СИМ на голем број школи и семинари одржани во Словенија,
Кипар, Унгарија, Франција, одржани од страна на Европското извидничко
биро.
Членството кое се споменува моментално е организирано во 15 одреди
(единици), ширум Македонија, и многу нови иницијативи за нови одреди кои
моментално се во процедура за исполнување на условите за полноправно
членство во Сојузот на извидниците на Македонија.
Во овие повеќе од 60 години постоење, СИМ има традиција на
организирање голем број на ориентациони и полигонски натпреварувања,
семинари, школи за водачи, советувања, летни и зимски кампови и многу
други извиднички активности. Покрај активностите на СИМ, и одредите
ширум РМ организираат голем број на ориентациони натпреварувања, а
неодамна и школи за обука на кадри; а на нив приоритет им е работата,
воспитувањето и едукацијата на младите членови. Овие активности се
организираат во природа или пак онаму каде што постојат извиднички
центри, како што се на Охридското eзеро во Охрид и Струга, и ширум
целата територија на Република Македонија, каде што се наоѓаат
извиднички домови.
Голем датум во историјата на СИМ е 25-ти јули 1997 година, кога
Светската организација на скаутското движење - WOSM - соопшти дека
Сојузот на извидниците на Македонија е примен како полноправна членка
и дека е во алијансата на 146-те земји членки на WOSM.

Развигорците се најмладата категорија на членство во Сојузот на
извидници на Македонија. Најчесто, тоа се млади деца на возраст 7-9
години. Во овој период, овие деца се отворена книга со неиспишани
страници. Задачата на извидничката организација е да одговори на
нивните потреби и нивната љубопитност, да ги научи на здрави навики и
да го поттикне нивниот развој.

1. Чувствителна категорија
2. Не се адаптираат лесно
3. Имаат селективна меморија
4. Потребна им е мотивација
5. Сакаат да знаат сѐ
6. Имаат големи очекувања
7. Брзо менуваат мислење
8. Бараат многу внимание
9. Не се самостојни
10. Полни се со идеи
Нашата цел е секоја млада личност која го искусила извидничкото
движење секогаш да дава сѐ од себе за да биде:

Тоа е личност која поседува чиста мисла и искрено срце, има јака волја,
самодоверба, одговорна е, лично се залага за својот живот, постојана е и
вистинита за нејзиниот свет, подготвена да им служи на другите, вклучена
во својата заедница, бранител на правата на другите луѓе, се залага за
демократијата, предана е во развојот, љубител е на правдата и промотор
е на мирот, ја цени човековата работа и го гради своето семејство со
љубов, свесна за своето и достоинството на другите.

Таа го остава светот подобар од тоа каков што го нашла и се бори за
интегритетот на природниот свет, учи постојано и бара сѐ уште
неиспитани патишта, добро ја работи својата работа, независна е од
материјалните нешта.

Оваа личност води отворен начин на живот, го отвора своето срце кон
својата духовна реалност, го живее својот живот весело, отворена е за
дијалог и разбирање и ги почитува религиозните верувања на другите.

Законите на развигорците:
Развигорецот е добар пријател, храбар и чесен.
Развигорецот ги почитува своите родители и постарите.
Развигорецот е вреден, несебичен и трудољубив.

ПР

ЦЕСИ,

,
прогресивност,

имболика...

Голем брат или сестра
Како и секоја останата група, така и јатото има водач кој ги насочува
развигорците кон одредени цели.
За разлика од другите групи, јатото е група составена од млади луѓе која
има едукативни цели, така што оваа улога е различна од онаа на групите
со постари луѓе.
Исто така, оваа група е пријатна околина, која е забавна, и децата се
приклучуваат за да играат и да бидат важен дел од неа. Едукативните
цели на групата не варираат од причините на децата за зачленување.
Вистина е дека едукативната смисла е вплетена во сите аспекти на
јатото, но ние постарите кои го водиме јатото го знаеме тоа. Децата
едноставно си играат и преку организирана игра тие спонтано учат и ги
асимилираат вредностите на животот.
Децата доаѓаат да си играат и, како резултат на животната средина, тие
растат. Затоа водачот треба да има двојна способност за тоа како треба
да игра со нив, а притоа да има и придонес во нивниот развој.
Кој би бил подобар од братот или сестрата во играњето двојна улога?
Постарите браќа или сестри играат со своите помлади браќа или сестри
без да се преправаат дека се помлади од нив, со можност да ја намалат
нивната сила за помладите да можат да ја развијат својата. Постарите
браќа и сестри секогаш го сакаат најдоброто за помладите, што значи
дека, додека помладите играат, тие им даваат инструкции, безбедност и
мотивација. Постарите браќа и сестри претставуваат пример за
помладите: помладите сакаат да доживуваат авантури со нив, ги сакаат,
го почитуваат тоа што им се кажува и чувствуваат дека можат да им
кажат сѐ.

Запознавајќи ги децата
Лесно е да бидете постар брат или сестра поради тоа што многу добро ги
познавате помладите. Но, не е лесно да работите со деца кои доаѓаат од
други домови или околини.
Вашата прва задача е да ги запознаете девојчињата и момчињата во
своето јато. Знењето треба да има два аспекта: од една страна се главните
карактеристики на децата од 7-11 години; а од друга страна, уникатната

природа на секое дете, која зависи не само од карактеристиките на
групата, туку и од безброј фактори од нивната лична историја и нивната
околина.
За да ги запознаете сите деца како индивидуи, потребно е да поминете
долго време со нив, внатре и надвор од јатото, да ја запознаете околината
во која тие живеат/функционираат, да ги набљудувате нивните реакции,
да ги слушнете нивните фрустрации и желби... исто како што постариот
брат или сестра би го направиле тоа.

Како да играте
Децата и возрасните играат заедно без да научат како. Возрасните играат
на возрасен начин. За нас играњето е правење пауза и стапнување во
рекреативен простор кој ни овозможува да се подобриме себеси и да им
се вратиме рекреирани на нашите дневни обврски и одговорности. За
децата играњето е единствениот свет кој постои и играњето е
единствениот начин на кој можат да бидат дел од животот околу нив за да
станат возрасни. Затоа, ние како возрасни, треба да сфатиме дека кога
играме со децата тоа не е само обично играње - тоа е начин на кој можеме
да научиме како да играме со нив.
Водачот кој се впушта во игра со децате е возрасен и способен да ужива
во играта исто колку и тие, но не смее да заборави која е неговата
примарна улога во играта. Улогата на возрасниот, преку играње, е да им
помогне да увидат некои работи кои можеби и не ги имале забележано.
Затоа лидерот:


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



Ја живнува играта со мотивација, ги охрабрува децата, ги мотивира
кога ќе ја загубат мотивацијата, ја буди нивната желба за
предизвици, ја создава потребната околина за играта да има
едукативен ефект и ги охрабрува децата да научат повеќе.



Ја регулира играта, секогаш е тука за да ги потсети децата на
правилата, знае кога да ја смири играта, а кога да ја распламти,

достапен е за помош и ги охрабрува децата да одбираат,
организираат, да ја подобрат и оценат својата игра или активност.
Лидерите кои ја играат добро својата улога, кои ја збогатуваат и
регулираат играта на децата, придонесуваат за максимален едукативен
бенефит на сите индивидуи кои учествуваат во истата.

- Имајте едукативен став и бидете одговорен
Мора да се каже дека постариот брат или сестра имаат предност во однос
на водачот на јатото, што е нормално. Повозрасните браќа и сестри се
секогаш слободни да ги ислушаат помладите, да ги водат, поправат или
заштитат. Тоа го прават на природен или спонтан начин, без да научат
како.
Водачите во извидници треба да го прават истото. И тоа, пред да се
здобијат со квалификациите кои можат да им помагаат во нивните
задачи, поради тоа што нема замена за природната (вродената) склоност
на возрасните кон едукација на децата.
Постарите браќа и сестри, исто така, имаат предност пред водачот во
врската помеѓу себе и децата. Нивните грешки или оправдувања секогаш
ќе бидат контролирани од нивните родители, со одреден степен на
толеранција, како резултат на темперамент или недостиг на љубов и
безбедност или фактот дека се во процес на растење. Но, тоа не е случај
со водачите. Нашиот едукативен став не е воден од нашите намери, туку
од резултатите и поврзаноста со децата на дневна база. Со деца кои не се
членови на нашите семејства, грешките мора да се намалат на минимум
и не е дозволено да има некаков недостаток.
Како водачи, мора да бидеме одговорни - не само од едукативен аспект,
туку и од аспект дека не смееме да го прекршиме законот. Децата имаат
права кои мора да бидат почитувани и ова е совршено време да запомните
дека кој и да ги прекрши овие права мора да биде целосно одговорен за
своите постапки. Па така, настрана од кои било други квалификации,
водачите на развигорците мора да имаат барем 16 години.
Едукативниот став и одговорноста кои ние ги препорачуваме за водачите
значат дека тие треба да се:






Зрели и емоционално стабилни
Искрени во секое време
Постојани ентузијасти
Бескрајно трпеливи
Секогаш спремни да сослушаат





Тактични и почитувани
Скоро имуни на фрустрации и неуспеси
Имун на искушението да се биде авторитетен и агресивен, а
спремен да започне одново и одново.

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

Да се биде модел
Водачите на јатото успеваат децата да ги научат на вредностите преку
примери, наместо преку зборови.
Процесот преку кој детето мисли и реагира не вклучува логички линк
меѓу слушањето, анализирањето и реагирањето, туку директен или
спонтан линк помеѓу надгледување и имитирање. Тие почесто го сакаат
тоа што ќе го видат и направат, особено имитирајќи ги луѓето кои тие ги
почитуваат и им се восхитуваат. Имитација е форма на учење
ексклузивно за детството, поради тоа што и возрасните го применуваат
тоа што нивните сакани личности го прават.
Да се биде модел не е многу тешко ако настапиме со искреност и сме во
согласност со тоа што го правиме и кажуваме. Доколку за нешто не сме
сигурни, подобро е да се изостават некои информации отколку да се
случат некои компликации поради истите.

Развигорците ќе се восхитуваат ако ве видат како морално искрена и
емотивна личност во врска со самите себе, со светот, со околината и со
духовната реалност. Секако дека нема да го сфатат така, но тие се
алармирани на се што вие правите и ќе ги почувствуваат вашите
вистински вредности преку вашето дејствие.

Учиме постојано
Кога се осврнуваме на целта на извидничкото движење, велиме дека се
состои од придонесот на целокупниот развој и тековната едукација за
деца и млади. И ако тоа го одобрат кај младите, тогаш ќе биде валидно и
за водачите, особено ако земеме предвид дека ние сме повикани да
оставиме впечаток.
За среќа, ние никогаш не престануваме да учиме и во голем степен е
оставено на нас да се здобиеме со ново знаење и да делиме нови
искуства, постојано развивајќи се.
Ова се однесува не само на нашите животи генерално, туку и на нашите
улоги како извиднички водачи, поради тоа што знаењето и искуството кои
можеме да ги добиеме имаат директен ефект на нашата работа со деца.
Рековме дека мора да имате едукативен став, кој се појавува во нашиот
пристап, но сега е јасно дека тоа не е доволно. Вие мора да развиете
едукативна способност која ќе ја демонстрирате во тоа што го знаете, а
тоа што го знаете обидете се колку што може подобро да го прикажете.
Оваа способност се постигнува со наш постојан развој во сите аспекти на
животот, но за нашата работа во јатото има основен минимум на знаења
и вештини, кои нашиот сојуз ни овозможува да ги усвоиме преку тренинг.
Од суштинско значење е да се има удел во курсевите кои се во
програмата на својот личен тренинг план и да се биде во постојан контакт
со својот личен тренер.

Да има време
Состаноците со патролата, вашиот тренинг, подготовките, состаноците
еден на еден со децата, се побарувачки на кои мора да им се посветите.
Ова треба да биде квалитетно и добро искористено време. Ова бара лична
дисциплина. Бара да го организирате вашето време, делејќи го помеѓу
вашите различни обврски. Не земајте обврски со кои не би можеле да
постигнете и секогаш доаѓајте навреме

Исполнете обврска во зададен период
Вашата обврска во однос на работата во јатото треба да биде во веќе
закажан период, идеално - за 4 години. Ова ќе Ви овозможи да остварите
придонес за заедничка цел и ви гарантира некои резултати и набљудување
на личниот развој на децата и нивниот напредок.
Јатото нема да биде стабилно ако водачот не е стабилен. А Вие нема да
пораснете како личност и како водач ако не ги исполните задачите во
дадениот период. Ако сте стабилни ќе се развиете во работата и ќе
уживате во процесот.

Кажувајте им на луѓето што ќе правиме
За некои луѓе извидништвото е начин на кој децата се забавуваат и се
оттргнуваат од зло; за други, пак, е начин на организирање и вметнување
малку „дисциплина“. И, секако, има луѓе кои мислат дека извидништвото
е само безопасна игра, што е малку наивно.
Сите овие слики го покажуваат незнаењето на есенцијалната едукативна
природа на извидничкото движење. Сојузите секогаш бараат можности да
го сменат ставот на децата, па затоа имаат издадено неколку публикации
во кои е објаснето што ние, извидниците, правиме. Но, тоа никогаш нема
да биде доволно, освен ако ние како водачи не им го објасниме и
демонстрираме на луѓето едукативниот карактер на извидништвото.
Ова е многу важно поради тоа што овие ставови влијаат на околината
околу нас и демонстрираат дали е прифатена нашата работа од страна на
властите во околината или не. На директорот на училиштето,
професорите, па дури и на родителите, им е понекогаш потребна
поддршка поради тоа што, едноставно, не се запознаени со длабочината
на извидничкото движење.
Мораме да знаеме како да комуницираме и да ја пренесеме
информацијата за тоа што правиме на луѓето околу нас. Прв неопходен
чекор е да ја работиме нашата работа одлично; но, исто така, важно e и
останатите да знаат дека ние нашата работа ја вршиме одлично.

Градење на тим
Водењето јато не е работа за еден човек, колку и да е тој човек надлежен
и енергичен. Тоа е задача за добро интегриран тим кој ги дели
одговорностите еднакво меѓу членовите.
Ако сте сериозни во однос на вашата работа, тогаш тимот мора да има
барем еден водач на секои осум деца и сите возрасни да имаат над
шеснаесет години.
Главните задачи на администрацијата и организацијата се делат меѓу
членовите на тимот. Без оглед на тоа каква е одговорноста во тоа
подрачје, секој зема одговорност за надгледување на развојот на најмногу
осум деца.
Еден од водачите е водач на развигорците, а останатите се помошници.

Специфична функција на индивидуални членови на тимот
Нема стрикна диференцијација во јатото помеѓу функциите на тимот од
водачи како група и нивните функции како индивидуални водачи. Секој
тим мора да ги распредели задачите така што секој ќе врши задача за
нешто за кое веќе има претходно искуство.
Во склоп на тоа што досега го кажавме, сите членови на тимот се водачи,
без оглед на тоа на која позиција се наоѓаат, па затоа и главниот водач
мора да ги следи следниве спефицични функции:


Разгледување ма индивидуалните потреби на децата, охрабрувајќи
ги да ја користат својата иницијатива и да имаат удел во
активностите



Придонесување кон правилно функционирање на децата осигурајте се дека членовите се интегрирани; информирајте ги
децата за секоја промена на програмскиот циклус и направете ги
потребните периодични промени



Придонесување во развојот, планирањето, донесување проценка
кои ќе стојат во секој програмски циклус



Придонесување кон надгледувањето и проценката на личниот развој
на децата и земањето целосна одговорност за истата



Одржување редовен контакт со родителите, кои го следат
најголемиот развој на децата; во некои случaи одржување контакт

и со професорите, кои се исто така задолжени за нивното
образование


Aктивно и регуларно учество на состаноците со јатото, како на и
сите останати релевантни состаноци



Извршување на административните и организациските задачи кои
му се зададени на тимот.

Водач на развигорци
Покрај погоре наведените функции, водачот на развигорците има
различни координациони задачи, како главен на тимот, како што се:


Организирање состаноци со јатото, без оглед на одговорностите кои
им се поделени на другите водачи



Менаџирање на процесот на планирање на активностите според
потребите на програмскиот циклус



Координирање задачи за надгледување на личниот развој на децата



Охрабрувачки и надзорен личен тренинг на водачите на тимот,
директно или преку индивидуален тренинг



Координирање на активностите на јатото со останатите групи во
одредот

-

Метод и начин на работа

Видови на работа
Патролниот состав е основниот облик на
организацијата (работа во мали групи). Тој се
остварува преку состаноци, излети, логорувања,
натпревари и акции од спортски и културен карактер.
СОСТАНОЦИ за јато и дружини се редовни видови на
работа. Патролата остварува состаноци, најчесто,
еднаш неделно, а исто така и дружината. На
состаноците се запознаваат со нова стручна
содржина, ги вежбаат веќе познатите, се договараат
акции и други активности и ја следат работата на
членовите и јатата како целина. Состаноците на
младите извидници имаат комбинирана содржина и
методи, прилагодени на нивните психофизички
способности. Значителен дел од состаноците треба
да се посвети на игри, песни и културни активности.
Состаноците се одвиваат патролно, односно
дружината како целина или, пак, во групи, екипи и сл.
Состаноците мора претходно да бидат спремни и
стручно водени.
ЛОГОРУВАЊЕ е редовен и многу важен вид на работа
со дружина или целиот одред. Поопширно, под поимот
логорување се подразбираат сите врсти на
повеќедневен престој во природа - бивак, пловидба,
патување со велосипеди, подвижно логорување,
зимување итн. Извидничкото логорување е специфичен
вид на организирано поминување на слободно време за
младите. Логорувањето во голема мера ги задоволува
интересите
и
потребите
на
членовите,
запознавањето, вежбањето и примената на стручни
извиднички знаења и останати елементи на живот во
природата, а потоа индивидуалните параметри,
способности, иницијатива и креативност на тој
заеднички живот, соработка и демократија.

НАТПРЕВАРУВАЊЕТО е многу соодветен начин на
работа, а се применува во одредот или помеѓу повеќе
одреди во различни стручни дисциплини, на акции или
како посебни активности кои можат да траат
подолго време. Целта на овој начин на работа е
вежбање и прикажување на знаењето, способностите
и соработка, а не борба за престиж. Затоа треба да
се даде предност за постигнување на нормата, а не
исклучиво на пласманот. Осбено се важни натпревари
со состави со единствени правила и со јасна
програмска основа.
АКЦИИ во помала смисла, значи опфаќање на некој
облик заедничко делување на патролата, дружината
одредот или повеќе одреди. Спрема начинот, тие се
динамични; според содржината, најчесто тематски; а
обично се многу привлечни за членовите. Акциите се
важни доживувачки компоненти на извидничката
работа. Извидниците ги задоволуваат своите
интереси и потреби за индивидуална афирмација и
живот исполнет со држба.
Најчести акции за извидниците се: смотра,
свечености,
маркетинг
акции,
рентабилни
и
доброволни акции, еколошки акции, маршови, собранија
и останати средби на различни одреди.
СПОРТСКИ
И
КУЛТУРНИ
АКТИВНОСТИ
се
остваруваат во склоп на сите начини на работа, но во
специфични начини на спортски натпревари, културни
групи, организирање и изведба на логорски оган и други
приредби
за
членовите
и
пријателите
на
организацијата, издавање патролни, дружински или
одредски весник итн. Со тоа се негува извидничката
етика, цивилизираното однесување и чесноста на
конкурентската постапка.
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Регистрација на активност и комуникација со јавност
Регистрација на активност
Со цел да се постави платформа на која ќе се следат активностите на
вашата патрола и ќе се води евиденција за истите, потребно е
активностите на вашата патрола и состаноците да ги регистрирате на
националната платформа - www.scout.org.mk/registracija
Преку регистрирање на вашата активност, со истата ќе бидат запознаени
одговорните во вашиот одред и канцеларијата на СИМ.
Регистрацијата е наменета да Ви помогне при самото планирање на
активноста и, воедно, да ви понуди простор за евелуација на самиот водач
на крајот од годината.
Со регистрирање на настанот, исто така, ја зголемувате безбедноста на
активноста бидејки началникот на вашиот одред и канцеларијата ќе имаат
информација за локацијата и за настанот.

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

Валоризација
Развигорците се категорија на деца за кои е исклучително важно
признавањето
на
нивните
достигнувања.
Следствено
на
тоа,
валоризацијата, која претставува процес на признавање и наградување на
трудот на развигорците, е исклучително важен процес за кој е одговорен
водачот.
Развигорците се стремат кон достигнување на повисоки нивоа, ознаки,
чинови, рангови, награди. За нив, тоа е мотивирачката приказна која ги
анимира и ги стимулира да се залагаат, да се развиваат и да дадат се од
себе.
Водачот ја има улогата на човек кој ја евидентира активноста и залагањата
на развигорците, го следи нивниот развој и во моментот кога развигорецот
ќе постигне одредено ниво, ќе усоврши дадена вештина, должен е на
уникатен и транспарентен начин до го одликува и награди секој развигорец
индивидуално. Секако, за јатото да го разберат значењто на тимот, водачот
им дава одредени заслуги на сите како тим и тоа јасно го напоменува.
Првата валоризација секако е по давањето завет, кога развигорецот ја
добива својата прва марама и вечниот чвор. Понатаму овој процес треба
да продолжи низ годината со доделување беџ за освоена вештина во
моментот кога развигорецот целосно ќе ја совлада истата.
Следствено, во понатамошниот текст, е објаснет процесот за стекнување
на заслуги, вештарства и одлики за кои водачот е задолжен постојано да
врши евиденција, валоризација на своите развигорци и нивно јавно
одликување.

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

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

Годишно ниво
На крајот од секоја програмска година, развигорците треба да се наградат
доколку биле редовни, учествувале на активностите и постигнале личен
напредок. Основниот критериум за доделување на соодветното животно,
како одликување, е развигорецот да присуствувал и учествувал во над 70%
од активностите на јатото предвидени во овој прирачник. Еднаквиот однос
кон сите членови е исклучително важен за развигорците и, следствено,
водачот треба да биде искрен, фер и транспарентен.
Учејќи ги развигорците да функционираат по јасно зацртани правила, ќе им
помогнете да се оформат во чесни и здрави индивидуи кои знаат да ги ценат
и почитуваат правилата.

Свечености
Создавањето посебни моменти за вашите членови ќе го направи нивното
членување поемотивно, духовно и исполнето.
Свечените моменти се важни за да во вашето јато изградите чувство на
припадност, а воедно и да го изградите и чувството на припадност во
извидничкото движење.
Посебните моменти ќе доведат до поголема приврзаност и посветеност.

Покрај заветот како свечен момент, во тековната година препорачливо е
водачот повремено да организира пригоди во кои на свечен начин ќе се
спроведува некоја активност или да организира свечено доделување на
беџови за освоени вештини. При ваквите посебни прилики, важно е
развигорците да почуствуваат чувство на повисока вредност, при што
можете да поканите некој повозрасен член, началник, старешина.... да
присуствува на доделувањето и лично да им честита.
На крајот на секоја година, секогаш организирајте забава за вашето јато заедничка прослава. Изработувајте заеднички слики и споделувајте ги
вашите моменти на социјалните медиуми. Истите ќе придонесат за
следење на вашите активности од страна на родителите, како и за
потврдување на заедничката забава.
На крајот на секоја програмска година, при доделувањето на останатите
заслуги, доделувајте и смешни (позитивни) награди: за најдобар пејач,
најредовен член, развигорец-спанко итн. Ваквите награди се лични и ќе
постигнат чувство на уникатност, што всушност е и целта, бидејќи секое
дете е уникатно и единствено.
Поминувајте ги прославите и празниците заедно доколку е тоа можно,
организирајте маскенбал, новогодишна забава... прославувајте го секој
можен момент и забавувајте се, со цел да создадете подобар свет!

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

Зачленување
При зачленувањето, одржете состанок, претставете се, објаснете што ќе
работите во тековната година, оставете ваш контакт и побарајте контакт

од родителот. Побарајте мејл адреса на која ќе доставувате известувања
за напредокот.
Разговарајте со родителот/старателот за евентуални информации кои се
важни и би требало да ги знаете, евентуални алергии, проблеми, навики и
др.
Бидете пријатен и покажете стабилност и доверба.

Во текот на членувањето
Редовно комуницирајте и споделувајте ја евиденцијата за вашиот член.
Советувајте се редовно и секогаш известувајте во следниов формат:

Што постигнавме; зошто е тоа важно?
Што ќе постигнеме; зошто е тоа важно?
Испраќајте календар со активности и поканете ги родителите на
активностите. Родителите можат да бидат ваша најголема и
квалитетна поддршка, користете ги нивните познанства и
компетенции.
Во текот на распустите, праќајте потсетувања за датумите
кога започнувате повторно со активности.
Бидете им партнер на родителите во градењето и развојот на нивното
дете!

Евалуација
Евалуацијата е клучен сегмент од работата на секој водач. Тоа е
процес кој на водачот ќе му овозможи да ја оцени својата работа, додека
на Сојузот на извидници на Македонија евалуацијата ќе му овозможи да
ја подобри својата програма. Но, што всушност таа претставува? Како
таа може најефективно да се спроведе? Евалуацијата може да
претставува комплексен процес ако не се одвива секојдневно.
Зошто е важна евалуацијата?
При секоја работа, без разлика дали е волонтерска или платена
позиција, потребно е секогаш да се врши проверка на постигнатите
резултати. Тоа е неопходно доколку сакаме да ја вршиме својата работа
правилно, да бидеме сигурни дека нашата работа има резултати, но исто
така и да дознаеме до кој степен сме ги оствариле зацртаните замисли.
Во однос на тоа кон кого е насочена, постојат два типа на
евалуација:

1. Евалуација на работата на извидниците
- Водачот треба да го спроведува овој тип на евалуација четирипати
во една извидничка година, односно на секое тримесечје. За да го
оствари тоа, постојат повеќе форми на евалуација кои водачот може да
ги користи:
1.1 Евалуација со примена на класичен метод на оценување од страна
на самите извидници, каде што водачот ќе им даде задача да ја пополнат
евалуацијата која се наоѓа после секоја активност. Во секое тримесечје,
водачот е должен да ги собере оцените и да пресмета аритметичка
средина, односно средна оценка.
Покрај тоа, во работните тетратки наменети за развигорците постои и
форма на наративна евалуација, каде што тие ќе треба да се искажат
според насочени прашања. Водачот треба постојано да ги мотивира
развигорците кон критичко размислување и да ја промовира нивната
желба за искажување на своите потреби и евентуални проблеми во однос
на патролата.
Постигнатите резултати, на крајот на извидничката година, водачот
треба да ги достави до началникот на својот одред.

2. Самоевалуација
Водачот треба да се осигура дека неговото јато ќе помине низ овие два
типа на евалуација.
Пр. 1 Колку се забавни активностите на извидници?
1

2

3

4

Пр. 2 Колку се забавни состаноците во одредот?
Пр. 3 Колку се интересни активностите во природа?
Пр. 4 Какви активности сакаш во иднина?
Пр. 5 Што мислиш за минатата недела на извидници?

5

Предложениот модел
Забавност Вклученост Едукативност Совладливост Коефециент

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