
 
 
 
 
 
Охрид, Македонија, 13-16 Јануари 2011 
 
 

Тренинг за извидници од извидничките и поречанските одреди од 
Република Македонија  

 

Наслов Тренинг за ненасилна комуникација и однесување во извидничкото движење 

Тренерски тим 

• Слаѓан Станковиќ 
• Иван Трајковски 
• Живко Денковски 
• Ненад Алексиќ 

Намена на  
проектот 

• Зголемување на членството на извидниците во РМ (посебно на женската 
популација) независно од верската, религиозната и етничката припадност;  

• Разбивање на одредени стереотипи и предрасуди за извидничкото 
движење; 

• Правилно структуирано воспитување и образување на помладите 
извидници од страна на постарите извидници. 

Цели на проектот 

Конкретни цели кои сакаме да ги оствариме со овој проект се: 
• Да го зголемиме членството во организацијата преку новостекнатите 
знаења и вештини на извидничко однесување; 

• Да промовираме и симулираме разни ситуации во кои може да се најдат 
извидниците при комуникација и при стекнување нови знаења и вештини; 

• Да го зајакнеме духот кај извидниците за остварување на извидничките 
цели; 

• Да ги поттикнеме на конструктивни контакти меѓу своите врсници; 
• Да ги побудиме индивидуалните потреби и интереси на извидниците во 
општеството; 

• Да промовираме учење кое е засновано на вистински вредности; 
• Да го стимулираме конструктивниот однос меѓу младите и постарите; 
• Да укажеме на предностите што ги има извидникот како личност; 
• Да пронајдеме сличности и разлики меѓу извидникот и граѓанинот; 
• Да извидниците уживаат во постигнатите резултати. 

Целна група 
Извидници-водачи на патроли од Република Македонија на возраст од 15-21 
година 

Кратoк опис на  
проектот 

        Образовните извиднички системи на балканските земји, следствено и на 
Република Македонија , и покрај сета своја систематичност , имаат повеќе 
мани. Едната од нив се состои во недоволната застапеност на некои многу 
важни теми во постојните извиднички воспитно-образовни курикулуми со што 
се доведува во прашање развојот на извидничкото движење, членството и 
спроведувањето на извидничките цели како и некои битни образовни и 
воспитни цели. 
         Такви теми би биле, ненасилната комуникација, стереотипи и 
предрасуди, тимска работа и заедничко донесување одлуки, перцепциија и 
гледишта, лидерство и моќ, улога на родовите во опстештвото-џендер. 
          Заеднички именител на сите овие теми, од каде што произлегува и 
нивната важност, би било тоа што нивното познавање и владеење претставува 
предуслов за градење на здрави интерперсонални и интергрупни односи во 
извидништвото како и обезбедување институционално присуство на 
извидничкото образование во воспитно-образовниот систем на македонското 
општество. 
           Токму затоа е избран овој проект на кој ќе бидат обработени следните 
теми: 

• Ненасилна комуникација и однесување 
• Тимска работа, заедничко донесување одлуки 
• Перцепција и гледишта 
• Стереотипи и предрасуди 
• Лидерство и моќ 
• Улога на родовите во општеството – џендер 
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Рок Задача 

01-10 декември 2010 Кој проект ќе го работиме? 

11-15 декември 2010 Преиспитување на образовните можности. 

16-31 декември 2010 Планирање на проектот 

01-12 јануари 2011 Подготовка на проектот 

13-16 јануари 2011 Спроведување на проектот 

17 јануари 2011 Славење 

Временски 
распоред 
 

18 јануари 2011-
2012 

Вреднување и препознавање на напредокот 

Начин на 
вреднување на 
успехот на 
проектот 

Анкетни прашалници, фотографии, видео записи, состанок, квиз. 

Можни 
понатамошни 
активности по 
завршување на 
проектот 

      Статистичка анализа во период од една година за зголемување 
(намалување) на бројот на извидниците во Република Македонија според 
полова, верска, религиозна и етничка структура. 
      Анкета на случаен примерок од популацијата на граѓаните на Република 
Македонија за нивното мислење што се извидници, со каква дејност се 
занимаваат, дали се корисни за општеството, која категорија на луѓе 
членуваат во извидниците и сл. 
      Сите учесници на тренингот да формираат (или веќе имаат формирано) 
своја патрола од 4-8 извидника и да ги информираат тренерите за посета на 
еден нивен состанок како би ги промовирале своите активности и реализација 
на нивната одредска годишна програма. Разговор за проблемите на кои 
наидуваат, дали добиваат подршка од постарите извидници, добри и лоши 
страни на одредот итн.  
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