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Креирањето на секој стратешки документ на индивидуално ниво претставува голем
предизвик.
Овој документ адресира широк спектар на предизвици, како што се: подобрување на
процесите за менување на пристапот на образовнието, зацврствување на концептот на
„Доживотно учење“, почитување на принципот на „Образование за сите и на сите нивоа“,
подобрување на функционалноста на процесите за менување на начинот на размислување
кај слушателите, невработените лица, лицата со помалку можности и др., подобрување на
вработливоста на населението (особено меѓу младите), проблемот на невработеноста итн.
Во кратки црти, оваа стратегија за развој на образовните услуги на АКАДЕМИЈА Ц.Е.С.
има потенцијал да придонесе кон подобрување на улогата на АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. како
релевантен актер на полето на неформалното образвание и да ја направи АКАДЕМИЈА
Ц.Е.С. препознатлив бренд кој нуди квалитетни стручни обуки наменети за широк спектар
слушатели.
Од тука, за да се остварат овие очекувања потребна е високо квалитетна, кохерентна и
реалистична стратегија.
Процесот на стратешко планирање има за цел заеднички да ја дефинира визијата за
иднината; да ги постави приоритетите; да ги фокусира енергијата и ресурсите во
АКАДЕМИЈА Ц.Е.С., и да осигура дека тренерите и стручните соработници и другите
засегнати страни кои се учесници во образовниот процес работат на остварувањето на
заедничките предизвици и цели.
АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. како понудувач на образовни услуги во процесот на Стратешко
планирање за сопствениот развој на полето на образование ги идентификуваше сегашните
и идните потреби на заедницата и врз основа на тоа ги дефинираше својата визија,
областите на дејствување и клучни предизвици и цели претворени во конкретни мерки на
дејствување кои треба да се остварат во следниот период.
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МИСИЈА
Обезбедете квалитетно образование преку стекнување знаења и вештини потребни за
живот во модерната ера, кои ќе бидат достапни за сите под еднакви услови и со
почитување на индивидуалните можности што ќе обезбеди услови за просперитетен
живот на луѓето.
ВИЗИЈА
Квалитетното образование, како и претприемачката активност значително влијаат на
квалитетот на животот на секоја индивидуа, односите во општеството и целокупниот
социјален развој.
Усвојувањето на квалитетни знаења, вештини и компетенции засновани на извонредност и
иновации, го олеснува прилагодувањето кон економските и другите промени што го
карактеризираат животот во 21 век, како и подобрување на целокупната состојба во
општеството.
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ВОВЕД
Сведоци сме на забрзани промени во сите сегменти на македонската општествената
активност, како и во начинот на живот на луѓето, почнувајќи од техничките и
технолошките иновации и подобрувањето на информациите и комуникацијата, од кои сме
сè повеќе зависни, до динамиката во образовните форми и содржини, во здравствените
услуги, културните и спортски активности и сл. Ова, пред сè, ја карактеризира состојбата
во развиените општества кои инвестираат големи материјални ресурси во образованието и
науката, со што ги прави не само просперитетни, туку и посакуван партнер во
меѓународните односи и соработка.
АКАДЕМИЈА Ц.Е.С. поаѓа од парадигмата дека општество треба да биде засновано на
учење и знаење, кое ги поврзува сите нивоа на образование во хармонична и
транспарентна целина заснована врз позитивни принципи и цели и во најдобар интерес на
слушателите. Ова ќе овозможи создавање услови за развој на сите потенцијали на
личноста и реализација на нивните потреби преку партнерство и заедничка одговорност на
семејството и општеството, истовремено почитувајќи го принципот на холистички
пристап кон развојот на личноста на сите образовни нивоа, без каква било форма на
дискриминација.
Пазарната филозофија на животот, која стана доминантна на планетарно ниво, подразбира
конкурентност во сите сегменти на општествениот живот, вклучително и образовно и
научно истражување, без оглед на имотните односи врз кои се засноваат. Тие што се
најдобри, односно најконкурентни, се бараат и се наметнуваат.
Образованието е клучен елемент за социјалниот и економскиот живот на
општеството. Моќта на квалитетното образование дава резултати на две нивоа:
на ниво на личниот развој на граѓанинот и на ниво на развој на општеството. На
индивидуално ниво, образованието им овозможува на луѓето да се стекнат со знаења,
вештини и да оформат пристап за критичко размислување и правење избор во насока
на подобрување на квалитетот на нивниот живот. На општествено ниво,
образованието претставува стратешки сектор од кој зависи севкупниот развој на
заедницата.
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НАЧЕЛА ВРЗ КОИ ПОЧИВА СТРАТЕГИЈАТА ЗА
РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИТЕ УСЛУГИ НА АКАДЕМИЈА Ц.Е.С.

1. Вклучување на што е можно повеќе лица во процесот на едукација со цел да се
подобри нивната вработливост.
2. Достапност на образованието за сите и на сите нивоа.
3. Стекнување на претприемачки компетенции на секоја индивидуа во
општеството.
4. Негување на концептот на доживотно учење.
5. Oбразование за сите под еднакви услови и во согласност со индивидуалните
способности.
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