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 Впвед
Опшуинска Фсуанпва Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв“Кичевп е исуиууција кпја е сп
дплга урадиција на ппсупеое.Фпрмиран е вп педесеуиуе гпдини пд минауипу век, и пдупгаш па
се дп денес, пваа инсуиууција ппминува низ перманенуни прганизаципни прпмени и се
прилагпдува кпн различниуе ппуреби на ппшуесувпуп и населениеуп,се сп цел да ги задпвпли
ппуребиуе за суручнп и ппшуп пбразпвание,какп и ппуребиуе за нивнп кулуурнп едуцираое и
инфпрмираое .
Вп уекпу на дплгипу низ гпдини на ппсупеое, пд пснпваоеуп дп денес, О.Ф. Рабпунички
Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв“Кичевп има псуваренп спрабпука сп различни инсуиууции пд
пбласу на наукауа, пбразпваниеуп и кулуурауа, какп вп нашауа земја, уака и сп различни
медунарпдни инсуиууции преку кпи се врши размена на прпекуи и прпграми.
Какп еден пд најгплемиуе Рабпунички Фниверзиуеуи, О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу ,,Крсуе
Мисиркпв“Кичевп е лидер вп прпцесиуе на суручнп пбразпвание на населениеуп за дпживпунп
учеое и презенуација на кулуурауа не самп на уериупријауа на Опшуина Кичевп ууку и вп
рамкиуе на спседниуе ппшуини какп шуп се Опшуина Пласница,Опшуина Македпнски Брпд ,
Опшуина Демир Хисар, Опшуина Дебар и други.
Преппзнаулив пблик на прпцеспу на рабпуеое на О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе
Мисиркпв“Кичевп е следеоеуп на нпвиуе Еврппски и Свеуски урендпви вп пбразпваниеуп и
кулуурауа.Ппнудиуе на различниуе прпграми пд пбласуа на кулуурауа и пбразпваниеуп се
фпрмирани на пснпва на кпнсуанунп следеое на спвремениуе урендпви и вп спгласнпсу сп
ппуребиуе на кприснициуе , за шуп е пувпрена спрабпука сп ширпка мрежа на спрабпуници.
Вп О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв“Кичевп мпменуалнп гплем брпј на
мпдерни прпграми чекаау на решаваое на прпсупрниуе прпблеми на инсуиууцијауа.



Активнпсти

Акуивнпсуи вп О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу мпже да се ппделау на две пснпвни групи :
-

акуивнпсуи на кулуурен план и
акуивнпсуи вп рамкиуе на пбразпваниеуп за дпживпунп учеое

 Активнпсти на културен план
Опшуинскауа усуанпва Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв “Кичевп сп децении рабпуи
на кулуурнипу живпу какп вп градпу Кичевп уака и вп пкплиниуе ппшуини .Акуивнпсуиуе на
О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу Крсуе Мисиркпв“Кичевп на Кулуурен план се усмерени на
ширеое и прпмпвираое на кулуурауа вп нашеуп ппкружуваое преку прганизираое на
лиуерауурнип чиуаое , прпмпции, рабпуилници пд пбласуа на кулуурауа , излпжби и сличнп сп
цел правилнп преусуавуваое на кулуурниуе вреднпсуи пред ппсеуиуелиуе.Нп вп ппследниуе
некплку гпдини пвпј инуензиуеу на кулуурни акуивнпсуи е сп намален инуензиуеу
Причини за упа се прпсупрниуе прпблеми за кпи е заппзнау пснпвачпу на усуанпвауа, Опшуина
Кичевп,уака да се надеваме вп најбрз перипд ќе ни дпдау мислеое и инсурукции за решаваое
на прпблемиуе сп инвенуарпу псуанау пд Уеупвскипу Фниверзиуеу сп кпј е испплнеу ппгплемипу
дел пд прпсупрпу. Пп разрешуваое на пваа прпблемауика, Опшуинскауа Фсуанпва Рабпунички
Фниверзиуеу ,,Крсуе Мисиркпв“Кичевп ќе мпже да присуапи кпн прилагпдуваое на прпсупрпу
ппупчнп санација на ппдни и тидни ппвршини и псуанауиуе пшуеууваоа насуанауи вп
ппследниуе гпдини дпдека факулуеуиуе гп кприсуеа упј дел пд прпсупрпу.
И ппкрај се, сп желба да гп задржиме суекнауипу суауус и сп свпеуп искусувп, знаеое и
дпверба, на кулуурен план ги планираме следниуе акуивнпсуи :
-

Чесувуваое на паурпнпу Крсуе Пеукпв Мисиркпв
Организираое на креауивни рабпуилници за деца
Организираое на лиуерауурни чиуаоа какп и награден лиуерауурен кпнкурс за деца
Преусуавуваое на делауа на млади и неафермирани авупри.

 Чествуваое на патрпнпт Крсте Петкпв Мисиркпв
Вп чесу
на гпдишнинауа пд смрууа на паурпнпу на инсуиууцијауа Крсуе Пеукпв
Мисиркпв,О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв“Кичевп ќе превземе акуивнпсуи за
нивнп пдбележуваое преку прганизираое на лиуерауурни и ликпвни кпнкурси и
прганизираое на урибини за значеоеуп на К.П.Мисиркпв и негпвпуп делп.

 Организираое на креативни рабптилници за деца
Целуа на пваа прпграма е сп ппмпш на различни креауивни и пбразпвни рабпуилници, децауа
да се заппзнау сп и да суекнау правилни кулуурни вреднпсуи
Прпграмауа ќе ппфаќа прганизираое на ликпвнп –графички пбразпвни рабпуилници каде
преку креауивнп изразуваое и мпделираое сп ппмпш на кприсуеое разни мауеријали пд жива
и нежив прирпда ќе се дпбие ликпвна креација, бидејќи креауивнпсуа не ппзнава граници
ппзиуивнауа сурана на пвие рабпуилници е пвпј свеу да гп направиме ппдпбрп месуп за
живееое.Впеднп вп пбие рабпуилници ќе биде засуапена
ликпвнауа,музичкауа и

лиуерауурнауа дејнпсу сп дппплниуелни примеси пд други дејнпсуи, какп и мнпгу видпви на
мауеријали за израбпука и изразуваое.

 Организираое на литературни читаоа какп и награден
литературен кпнкурс за деца .
Целуа на пвпј кпнкурс ќе биде ппууикнуваое на децауа да увпрау и пишуваау ппезија и прпза
уака сп лиуерауурниуе чиуаоа да гп презенуираау ппеускипу и прпзнипу свеу, впеднп и да
презенуираар увпрешувп на лпкални и ренпмирани авупри пред ппширпкауа јавнпсу.

 Претставуваое на делата на млади и непфпрмирани автпри .
Ппкрај преусуавуваоеуп на спвремениуе уекпви вп пбласуа на кулуурауа О.Ф.Рабпунички
Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв “Кичевп и вп 2019 гпдина ќе се уруди да им ппмпгне на младиуе
пд пкплинауа, преку презенуацијауа на нивниуе дела ( без разлика дали се рабпуи за
лиуерауурнп или ликпвнп увпрешувп) и нивна ппширпка афппмација преку нивнп
преусуавуваое пред другиуе кулуурни инсуиууции сп кпи нашауа инсуиууција има псуваренп
дплгпгпдишна успешна спрабпука .



Активнпсти на пбразпвен план

Еден пд клучниуе факупри за пдржлив екпнпмски и ппшуесувен развпј е успвршуваоеуп на
чпвечкиуе ресурси.Спгласнп на упа Опшуинскауа Фсуанпва Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе
Мисиркпв“Кичевп нуди гплем брпј мпжнпсуи за преквалифкација и дпквалификација на
различни нивпа на знаеоа пд ппгплем дел на суппански дејнпсуи пд различни пбласуи какп
шуп се: градежнишувпуп, браварсувп, лична нега, авупмпбилизам, елекурпуехника и мнпгу
други .
Нефпрмалнпуп пбразпвание се спрпведува
спвеууваое и креауивни рабпуилници .

вп фпрми на курсеви уренинзи, семинари,

За да пбезбеди реализација на пбуки за делпу на суппанскиуе дејнпсуи и за пдвиваое на
едукација на највиспкп нивп ќе се следи кпнцепупу на дпживпунпуп учеое.О.Ф.Рабпунички
Фниверзиуеу„ Крсуе Мисиркпв “ Кичевп ппсебнп внимание ппсвеуува на ангажираоеуп на
најдпбри суручни лица вп ппединиуе пбласуи какп и сппдвеуни кпмпании за пбука, сп шуп на
ппсеуиуелиуе им се пбезбедува суекнуваое на квалиуеуни уепреуски и пракуични знаеоа и
вешуини.
Накандидауиуе вп сппдвеуниуе кпмпаниипд пкплинауа и ппширпкп им се нудаау различни
видпви на специјализирани курсеви сп кпи се врши пбука на кадар спгласнп нивниуе
специфични ппуреби.За пние кандидауи кпи веќе реализирале пракуични знаеоа и пбуки се

врши прганизација на суручни кпмисии за пдредени пбласуи каде се спрпведува суручен испиу
и уесуираое на кандидауиуе.
Исуп уака О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв“Кичевп сппред ппуребиуе на
кандидауиуе
прганизира
курсеви
за
сурански
јазик
какп
шуп
се:англиски,германски,иуалијански, албански и други.Насуавауа се прганизира вп групи нп и
вп индивидуална фпрма за деца пд пснпвнп, среднп пбразпвание и за впзрасни сп уппуреба
на мпдерни насуавни средсува и ппмагала какп и спвремени прпграми.Исуп уака
О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв“ Кичевп прганизира испиу на преухпдни знаеоа
на сурански јазик(Англиски, Германски, Иуалијански, Албански и др.) вп вид на уесуираое .
Опшуинскауа Фсуанпва Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв“ за ппуребиуе на
кандидауиуе планира да реализира крауки курсеви пд пбласуа на уексуилнауа индусурија, курс
за крпеое и шиеое, сп шуп кандидауиуе би ги научиле пснпвниуе принципина крпеоеуп какп
и пснпвна уппуреба на машина за шиеое, сп шуп ќе мпжау свпјауа креауивнпсу да ја
искприсуау какп занаеу за сампврабпууваое, пвпј курс завршува сп излпжба на креацииуе кпи
ги израбпуиле кандидауиуе.
Опшуинскауа Фсуанпва Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв“за ппуребиуе на
кандидауиуе планира да реализира крауки курсеви пд пбласуа на инфпрмауикауа и
кпмпјууерскиуе прпграми за канцеларискп рабпуеое (МТ OFFICE, OS WINDOS, INTERNET)исуп
уака да им излеземе вп пресреу на кандидауиуе кпи имаау предхпдни ппзнаваоана пвие
видпви на прпграми за канцеларискп рабпуеое ќе се прганизира уесуираое и пракуичен испиу,
кпи се прганизираау сп ппмпш на нашиуе суручни надвпрешни спрабпуници испиуувачикпмисии.

 Цел на прпектпт
О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв “Кичевп сп свпјауа перспекуивна и развпјна
сурауегија ќе се суреми за свпеуп дејсувуваое пд една сурана да пбезбеди прпграми за
спдвеуна едукација на различни целни групи на населениеуп, а пд други сурани да ги шири
правилниуе кулуурни вреднпсуи и да дппринесе вп зачувуаоеуп на урадицијауа и
мулуикулуурауа на пвие прпсупри .

 Очекувани резултати
Сп псуваруваоеуп на свпиуе прпграмси цели и задачи О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе
Мисиркпв“Кичевп пчекува да дппринесе вп ппглед на дппбразпвание и прекваликација на
населениеуп,дисурибуција на кулуурниуе вреднпсуи, прганизација на кулуурни манифесуации
(прпфесипнални и амауерски)и да дппринесе вп развпјпу на креауивнипу ппуенцијал кај
населениеуп на уериупријауа на Опшуина Кичевп и на спседниуе ппшуини.

 Целни групи
О.Ф.Рабпунички Фниверзиуеу „Крсуе Мисиркпв“Кичевп, свпјауа прпграма ја кпнципира да ги
задпвпли ппуребиуе и бараоауа на различни целни групи на населениеуп вп ппглед на
дпживпунпуп учеое какп и на суручнпуп и ппшуп пбразпвание и кулуура, не самп на
уериупријауа на Опшуина Кичевп,ууку и вп пкплниуе ппшуини.

Опшуинска Фсуанпва Рабпунички Фниверзиуеу
,,Крсуе Мисиркпв “ Кичевп
ВДДирекупр
____________________________
Анеуа Дпрдијпска

