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Thematic section: ENERGY EFFICIENCY
ЕЕ1

IInstaller of electrical installations with skills for implementation of EE measures

80 hours
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ЕЕ2

Instаller of systems for heat, ventilation and air conditioning with skills for
implementation of EE measures

80 hours
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ЕЕ3

Graduated architectural engineer with skills for implementation of EE measures
in design

16 hours
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Thematic section: RENEWABLE ENERGY SOURCES
RES1

Certified Installer of solar-thermal systems in buildings

80 hours
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RES2

Certified Designer of solar-thermal systems in buildings

80 hours
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RES3

Certified Installer of photovoltaic systems in buildings

80 hours
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RES4

Certified Designer of photovoltaic systems in buildings

80 hours
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Thematic section: BUILDING INFORMATION MODELING - BIM
BIM1

BIM for practitioners: engineers, architects and technicians

40 hours
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BIM2

BIM for decision makers, market, owners (on-line training)

15 hours

24

BIM3

BIM for builders and contractors

40 hours

26

BIM4

BIM for industry and manufacturers (on-line training)

15 hours
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Thematic section: ENERGY EFFICIENCY MEASURES IN CONSTRUCTION
EEC1

Facade worker with skills for implementation of EE measures

80 hours

30

EEC2
EEC3

Roof construction worker with skills for implementation of EE measures

80 hours

32

Carpenter Installer with skills for implementation of EE measures

80 hours

34

TrEE1

Trainer for upgrading the skills of Installers of EI, for implementation of EE
measures

80 hours

36

TrEE2

Тrainer for upgrading the skills of Instаllers of systems for HVAC, for implementation
of ЕЕ measures

80 hours

38

TrEE3

Trainer for implementation of EE measures in architectual design

24 hours

40

TrRES

Trainer on design and installation of renewable energy systems in buildings

24 hours

42

TrEEC1

Тrainer for upgrading the skills of Façade workers, for implementation of
EE measures

80 hours

44

TrEEC2

Тrainer for upgrading the skills of Roof construction workers, for implementation of EE measures

80 hours

46

TrEEC3

Тrainer for upgrading the skills of Carpenter Installers, for implementation
of EE measures

80 hours

48

Thematic section: TRAINING OF TRAINERS

Thematic section: Services on TRAINING PROVIDERS
RPL

Training on implementation of the Methodology for the process of Recognition of
Prior Knowledge and Skills, for training providers

More information on www.ks.org.mk

50

Содржина
За Центарот за менаџирање на знаење и вештини
Код на
обуката

Наслов на обуката

7
Траење

Страна

Тематска област: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ЕЕ1

Инсталатер на електрични инсталации со вештини за имплементација на
мерки за енергетска ефикасност

80 часови

9

ЕЕ2

Инсталатер за греење, ладење и вентилација со вештини за имплементација
на мерки за енергетска ефикасност

80 часови

11

ЕЕ3

Дипломиран инженер архитект со вештини за примена на мерки за
енергетска ефикасност при проектирање на градби

16 часови

13

80 часови

15

80 часови

17

80 часови

19

80 часови

21

Тематска област: ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
RES1

Инсталатер на сончеви термални колекторски системи

RES3

Инженер со вештини за проектирање на сончеви термални колекторски
системи
Инсталатер на фотоволтаични системи

RES4

Инженер со вештини за проектирање на фотоволтаични системи

BIM1

БИМ за инженери, архитекти и техничари

40 часови

23

BIM2

БИМ за претставници на власта, купувачи и сопственици (on-line обука)

15 часови

25

BIM3

БИМ за градежници и инвеститори

40 часови

27

BIM4

БИМ за индустрија и произведувачи („on-line“ обука)

15 часови

29

RES2

Тематска област: ИНФОРМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГРАДБИ

Тематска област: МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ГРАДЕЖНИШТВО
EEC1

Фасадер со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

80 часови

31

EEC2

Покривач на покриви со вештини за имплементација на мерки за енергетска
ефикасност

80 часови

33

EEC3

Столар со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

80 часови

35

Тематска област: ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ
TrEE1

Обучувач за надградба на вештини на инсталатери на електрични инсталации,
за имплементација на мерки за ЕЕ

80 часови

37

TrEE2

Обучувач за надградба на вештини на инсталатери на системи за греење,
ладење и вентилација, за имплементација на мерки за EE

80 часови

39

TrEE3

Обучувач за примена на мерки за EE при проектирање на градби

24 часови

41

TrRES

Обучувач за проектирање и инсталирање на системи за ОИЕ

24 часови

43

TrEEC1

Обучувач за надградба на вештини на фасадери, за имплементација на
мерки за ЕЕ

80 часови

45

TrEEC2

Обучувач за надградба на вештини на кровопокривачи, за имплементација на
мерки за ЕЕ

80 часови

47

TrEEC3

Обучувач за надградба на вештини на столари, за имплементација
на мерки за ЕЕ

80 часови

49

RPL

Обука за имплементирање на Методологијата на процесот на препознавање
на претходни знаења и вештини, за понудувачи на обуки

Тематска област: УСЛУГИ НА ПОНУДУВАЧИ НА ОБУКИ

Повеќе информации на www.ks.org.mk
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“An investing in knowledge
pays the best interest”
Benjamin Franklin

About the Catalog
Knowledge is what sets you apart from the majority. Having the knowledge and special skills can lift you as high as you want to be,
only if you put these values into action.
This Catalog lists the contents of the training offer of the Knowledge and Skills Management Center as a pathway to the acquisition
of competences and valid qualifications, certified by a certificate.
Our Catalog of training offer contains the technical courses developed in four thematic areas:
1.

Energy efficiency

2.

Renewable energy sources

3.

Building Information Modeling – BIM

4.

Energy efficiency measures in construction

Special attention is given to the practical part of the training and the use of visual materials in support of the on-the-job skills training,
which is why the training is organized in groups of up to 20 trainees. The training structure generally comprises 30% theory, 60% practical training and 10% knowledge evaluation. Each training is supported by written training material, additional literature, and examination and evaluation procedures for the acquired knowledge and skills. Some of these courses are organized as online courses, in
the form of webinars.
The process of identifying, documenting and recognizing prior learning is recognized as an important tool in achieving economic
and social goals at European level. European principles for the identification and validation of non-formal and informal learning are
intended to encourage and guide the development of comparable approaches and systems, which should be based on national
qualifications frameworks, quality assurance of the system and must relate to and the context of introducing a EuroPass as a set of
documents recognized across Europe. As a valid approach to acquiring a qualification, the Knowledge and Skills Management Center has a procedure for recognizing prior learning acquired through non-formal or informal education.
For whom the Catalog is intended?
The catalog includes trainings for acquiring specific knowledge and skills for different professions and occupations, intended for workers, professionals and interested individuals. The Catalog also includes the offer of the Knowledge and Skills Management Center for
specific training courses for trainers and professional services that enable replication of training courses by other training providers.
Therefore the whole training offer consists of:
•

Trainings for acquiring knowledge and skills

•

Trainings for trainers

•

Services for Training providers

„Инвестирањето во знаење
е најдобрата инвестиција“
Бенџамин Франклин

За Каталогот
Знаењето е она што Ве одделува од мнозинството. Знаењето и посебните вештини може да Ве издигнат онолку високо колку
што сакате да бидете, само ако ги ставите овие свои вредности во акција.
Во овој Каталог на обуки е дадена содржината на понудата на обуки кои Центарот за менаџирање на знаење и вештини ги
нуди како патека за стекнување на компетенции и валидни квалификации, потврдени со сертификат.
Нашиот Каталог на обуки ги набројува понудените технички курсеви во четири тематски области:
1.

Енергетска ефикасност;

2.

Обновливи извори на енергија;

3.

Информатичко моделирање на градби - БИМ

4.

Мерки за енергетска ефикасност во градежништвото.

Посебно внимание кај обуките е посветено на практичниот дел на обуката и користењето визуелни материјали како
поддршка за примена на вештините на лице место, поради што обуките се организираат во групи од најмногу 20 слушатели.
Структурата на обуките генерално опфаќа 30 % теорија, 60 % практична обука и 10 % евалуација на знаењата. Секоја од
обуките е поддржана со пишан материјал за обука, дополнителна литература и процедури за испит и евалуација на
стекнатите знаења и вештини. Некои од овие курсеви се организирани како „он-лајн“ курсеви.
Процесот на идентификација, документирање и препознавање на претходното учење се признава како важна алатка во
остварувањето на економски и социјални цели на европско ниво. Европските принципи за идентификација и валидација
на неформалното и информалното учење се наменети да го охрабрат и да го водат развојот на споредливи пристапи и
системи, кои треба да се засноваат на националните рамки на квалификации, обезбедување на квалитет на системот и
мора да се однесуваат и да се во контекст на воведување пасош на компетенции (EuroPass) како збир на документи што
се признаваат ширум Европа. Како валиден пристап за стекнување квалификација, во Центарот за менаџирање на знаење
и вештини се спроведува постапка за препознавање на претходно учење стекнато преку неформално или информално
образование.
За кого е наменет Каталогот?
Каталогот вбројува обуки за стекнување на специфични знаења и вештини за различни професии и занимања, наменети
за работници, професионалци и заинтересирани поединци. Исто така, во Каталогот е вклучена и понудата на Центарот
за менаџирање на знаења и вештини од специфични курсеви за обучувачи и професионални услуги што овозможуваат
репликација на курсевите за обука од други понудувачи на обуки.
Затоа целокупната понуда на обуки се состои од:
•

обуки за стекнување на знаења и вештини;

•

обуки за обучувачи;

•

услуги на понудувачи на обуки.
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Catalogue of training offer

About the Knowledge and Skills Management Centre
Knowledge and Skills Management Centre is established as a platform in the adult education system to gear towards linking VET with
labor market needs, upgrading people’s occupational qualifications, reinforcing their employment perspectives and strengthening
social cohesion. It is a result of the activities of the project partners of the BUILD UP Skills - Builders’ Energy Efficiency Training BEET
project, implemented under the EU Intelligent Energy Europe program under a grant agreement IEE / 13 / BWI / 682 / SI2.680171 and
the TRAINEE project , funded by the European Union’s HORIZON 2020 research and innovation program under grant agreement Nº
785005.
The basic objectives and tasks of the Knowledge and Skills Management Centre are connecting the professional education for adults
with the needs of the labour market, for users both in the business and nongovernmental sector, educational and public institutions,
using modern and innovative learning tools and tools for knowledge and skills management, implementation of a multidisciplinary
approach to the knowledge and skills management, recognizing the previous knowledge and skills for acquiring qualifications at a
higher level, recognizing the skills of the beneficiaries by relating them to the National Qualification Framework and accepting them
by the labour market, as well as support of the demand for qualified workforce and increase of its market value.
Core activities of the Centre:
•

Introducing target groups with the aim and work of the Center and offering its services as a support for personal development
through professional guidance

•

Introducing training providers with the concept of LLL through RPL and with the developed Methodology for its implementation

•

Collaboration with NQF for defining best approaches for successful market recognition of upgraded skills

Two different qualification schemes
Knowledge and Skills Management Centre identifies and implements two different qualification schemes that both lead to certification of skills and knowledge:
•

Non-formal classroom or on-line trainings

•

Procedure for recognition of previous learning RPL obtained both through non-formal or in-formal education

All training activities are integrated into the Knowledge and Skills Management Center, which is the legal owner of the training developed under the BEET and TRAINEE projects and contains the trainingс developed in these projects. All training activities are integrated
within the Knowledge and Skills Management Centre. Our increased focus on lifelong learning and continuous professional development, including basic and advanced user courses, and the high level of expertise of our team of instructors and trainers benefits
users from multiple professions.
Knowledge and Skills Management Centre, as a second form of qualification path is offering procedure for recognition of previous
learning RPL obtained both through non-formal or in-formal education and is implementing it through organized sessions for interested
applicants. These services are offerеd for each of the training courses organized as non-formal training by the KSM

Каталог на обуки
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За Центарот за менаџирање на знаење и вештини
Центарот за менаџирање на знаење и вештини е основан како платформа во системот за образование на возрасни за да
се овозможи поврзување на стручното образование со потребите на пазарот на трудот, надградување на професионалните
квалификации на кандидатите, зајакнување на нивните перспективи за вработување и зајакнување на социјалната кохезија.
Тој е резултат од активностите на проектните партнери на проектoт „BUILD UP Skills - Builders’ Energy Efficiency Training - BEET“,
спроведен во рамките на Програмата „Интелигентна енергија Европа“ на Европската унија, со Договор за грант IEE/13/
BWI/682/ SI2.680171 и Проектот „TRAINEE“, финасиран од Програмата на Европската унија „ХОРИЗОНТ 2020“ за истражување
и иновации под Договорот за грант, бр. 785005.
Основни цели и задачи на Центарот за менаџирање на знаење и вештини се поврзување на стручното образование за
возрасни со потребите на пазарот на трудот, за корисници од бизнис-секторот и од невладиниот сектор, образовните
и јавните институции, со користење на современи и иновативни алатки за учење и за управување со знаење и вештини,
имплементација на мултидисциплинарен пристап кон управување со знаење и вештини, препознавање на претходните
знаења и вештини за стекнување квалификации на повисоко ниво, препознавање на вештините на корисниците преку нивно
поврзување со Националната рамка за квалификации и прифаќање на истите од пазарот на трудот, како и поддршка на
побарувачката за квалификувана работна сила и зголемување на нејзината пазарна вредност.
Основни активности на Центарот
•

Запознавање на целните групи со целите и работата на Центарот и нудење на неговите услуги како поддршка за личен
развој преку професионално водење.

•

Запознавање на понудувачите на обуки со концептот на имплментирање на доживотно учење преку процесот на
препознавање на претходни знаења и вештини и со развиената Методологија за негово спроведување.

•

Соработка со Националната квалификациска платформа за определување на најдобар пристап за успешно пазарно
препознавање на надградените вештини.

Две различни шеми на квалификации
Центарот за менаџирање на знаење и вештини идентификува и имплементира две различни квалификациски шеми кои
доведуваат до сертификација на стекнатите вештини и знаења:
•

неформални обуки во училница или преку Интернет како „он-лајн“ обуки и

•

постапка за препознавање на претходното учење стекнато преку неформално или информално образование.

Сите активности за обуки се интегрирани во Центарот за менаџирање на знаење и вештини кој е правен сопственик на
обуките развиени во рамки на проектите „BEET“ и „TRAINEE“ и во својата понуда ги содржи обуките развиени во овие проекти.
Нашиот фокус на доживотното учење и континуиран професионален развој, кој вклучува како основни, така и напредни
курсеви за корисниците, потоа високото ниво на стручност на нашиот тим на инструктори и обучувачи е бенефит за
кандидатите од повеќе професии.
Центарот за менаџирање на знаење и вештини, како втора патека за стекнување на квалификација, ја нуди постапката за
препознавање на претходно учење стекнато преку неформално или информално образование и истата ја спроведува
преку организирани сесии за заинтересираните кандидати. Овие услуги се нудат за секоја од обуките организирани како
неформална обука од страна на Центарот.
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Thematic section: ENERGY EFFICIENCY

Catalogue of training offer

Installer of electrical installations with skills for
implementation of energy efficiency measures

Code of training: ЕЕ1
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Completed secondary education (high
school or VET in technical disciplines
Previous related working experience of
3 years
Age above 18 years

Description:
Training program is dedicate to:
•

basic concepts of energy efficiency, its importance and legislation

•

possibilities for energy savings in buildings, especially concerning electrical
installations

•

technology and materials for EE electrical installations

•

practical training for proper installation of EE electrical components, according to the quality standards and respecting the basic health and safety
regulations.

Learning outcomes:
1.

Familiarization with the subject, meaning and importance of energy efficiency

2.

Recognition and proper choice of energy efficiency measures through usage of appropriate engines and devices, load distribution, EE lightening,
systems for communication and automatic control, systems for monitoring
of energy consumption

3.

Knowledge of available materials, technologies and mounting procedure
of EE electrical installations

4.

Skills for proper installation of EE electrical installations, according to the
quality standards and basic rules for health and safety

Target group:
Electrical installers, electrical technicians, other installers and technicians in technical disciplines.

Тематска област: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Каталог на обуки
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Инсталатер на електрични инсталации со вештини за
имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: ЕЕ1
Траење: 80 часови
Предуслови:
Завршено средно образование
(гимназиско или средно стручно
образование).
Потребно е кандидатите да
поседуваат претходни знаења,
вештини и компетенции од наведената
област со 3 години работно искуство.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Програмата за обука ги содржи следните елементи:
•

основни концепти на енергетска ефикасност, нејзино значење и
легислатива

•

можности за енергетски заштеди кај згради, со посебен осврт на
електрични инсталации

•

технологија и материјали кои овозможуваат постигнување на ЕЕ
електрични инсталации

•

практична настава за правилно инсталирање на ЕЕ електрични
компоненти, според стандардите за квалитет и со почитување на
правилата за здравје и безбедност при работа.

Резултати од учење:
1.

Познавање на поимот, важноста и значењето на енергетската
ефикасност

2.

Препознавање и соодветен избор на мерки за енергетска заштеда
преку користење на соодветни мотори и машини, распределба
на оптоварувањето, ЕЕ осветлување, системи за комуникација и
автоматска контрола, системи за мониторирање на потрошувачка

3.

Познавање на постоечки материјали, технологии и постапка на
монтирање за електрични инсталации со компоненти за ЕЕ

4.

Вештини за правилна изведба на ЕЕ електрични инсталации, според
стандардите за квалитет и со почитување на правилата за здравје и
безбедност при работа.

Целна група:
Електроинсталатери, електротехничари, како и инсталатери и техничари од
техничките струки.
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Thematic section: ENERGY EFFICIENCY

Catalogue of training offer

Instаller of systems for heat, ventilation and air conditioning
with skills for implementation of energy efficiency measures

Code of training: ЕЕ2
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Completed secondary education (high
school or VET in technical disciplines
Previous related working experience of
3 years
Age above 18 years

Description:
Training program is dedicate to:
•

energy efficiency and renewable energy sources in building sector

•

an overview of the equipment, materials and systems for HVAC

•

practical training for installing of an equipment materials and systems for
HVAC

•

practical training for exploitation and maintenance of equipment, materials and systems for HVAC

•

practical training for floor, wall and ceiling heating and aqueduct systems.

Learning outcomes:
1.

General knowledge for energy efficiency and renewable energy sources in
building sector

2.

General knowledge for an equipment, materials and systems for HVAC

3.

Skills for installing of an equipment materials and systems for HVAC

4.

Skills for exploitation and maintenance of equipment, materials and systems
for HVAC.

Target group:
Mechanical installers, mechanical technicians, mechanics, other installers and
technicians in technical disciplines.

Тематска област: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Каталог на обуки
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Инсталатер за греење, ладење и вентилација со вештини
за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: ЕЕ2
Траење: 80 часови
Предуслови:
Завршено средно образование
(гимназиско или средно стручно
образование).
Потребно е кандидатите да
поседуваат претходни знаења,
вештини и компетенции од наведената
област со 3 години работно искуство.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Програмата за обука ги содржи следните елементи:
•

енергетска ефикасност
високоградбата

и обновливи извори на енергија во

•

преглед на опремата, материјалите и системите за греење, ладење
и вентилација

•

практична настава за монтирање на опрема и системи за греење,
ладење и вентилација

•

практична настава за експлоатација и одржување на опрема и
системи за греење, ладење и вентилација

•

практична настава за подно, ѕидно и таванско греење и авадукт
системи.

Резултати од учење:
1.

Општо знаење за енергетска ефикасност
енергија во високоградбата

и обновливи извори на

2.

Општо знаење за опремата, материјали и системите за греење,
ладење и вентилација

3.

Вештини за монтирање на опрема и системи за греење, ладење и
вентилација

4.

Вештини за експлоатација и одржување опрема и системи за греење,
ладење и вентилација.

Целна група:
Механичари, машинисти, машински механичари, како и инсталатери и
техничари од техничките струки.
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Thematic section: ENERGY EFFICIENCY

Catalogue of training offer

Graduated architectural engineer with skills
for implementation of energy efficiency
measures in design
Code of training: ЕЕ3
Duration: 16 hours
Prerequisite:
Minimum VII level of qualification according to NQF (graduated engineers or
architects)
Work experience of 3 years in designing
of buildings or in public institutions in the
area of energy efficiency
Age above 18 years

Description:
The training overall objective is:
•

to facilitate the participants to be able to follow and implement the systematic and logical approach while designing the EE buildings using four areas/
pillars in the process of planning and building the constructions (the need
of RM for EE

•

knowledge and skills while calculating the EE in designing the EE buildings

•

implementation of the regulatory framework for buildings’ classification according to the EE

•

raising the clients’ awareness regarding the value added in designing and
building the EE constructions).

Learning outcomes:
1.

Familiarization with a logical and systematical approach in design of energy efficiant buildings

2.

Knowledge of the demands of the legislation for energey efficiency of buildings

3.

Familiarization with the methods of calculation of energy demands and
knowledge how to influence the energy class of thе buildings during the
design phase

4.

Familiarization with a method of acchieving alliance with the clients in valorization of the added value of energy efficient buildings.

Target group:
Architects, engineers at technical sciences.

Тематска област: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Каталог на обуки
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Дипломиран инженер архитект со вештини
за примена на мерки за енергетска ефикасност
при проектирање на градби
Код на обуката: ЕЕ3
Траење: 16 часови
Предуслови:
VII ниво на квалификација според НРК
(дипломиран архитект или инженер од
техничките струки).
Потребно е кандидатите да
поседуваат работно искуство од 3
години во проектирање на згради или
работа во јавни институции во областа
на енергетска ефикасност.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Општа цел на обуката е:
•

оспособување на учесниците да следат и применуваат систематски
и логичен пристап во проектирањето на ЕЕ објекти преку интегрирање
на четирите подрачја/точки во планирањето и градењето на објектот

•

знаење и вештини за пресметките за ЕЕ при проектирањето на ЕЕ
објекти

•

имплементација на законската регулатива за категоризација на
објектите според ЕЕ

•

подигање на свесноста на клиентите за додадената вредност од
проектирање и градба на ЕЕ објекти.

Резултати од учење:
1.

Познавање на логичен и систематизиран пристап во проектирањето на
енергетски ефикасни објекти

2.

Познавање на барањата од законската регулатива за енергетскa
ефикасност на објектите

3.

Познавање на методите за пресметка на енергетските потреби и
знаење за начините на влијание на енергетската класа на објектот при
проектирање

4.

Познавање на метод за воспоставување на сојузништво со клиентите
за валоризирање на додадената вредност на енергетски ефикасните
објекти.

Целна група:
Архитекти, инженери од техничките струки.
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Thematic section: RENEWABLE ENERGY SOURCES

Catalogue of training offer

Certified Installer of solar-thermal systems in buildings

Code of training: RES1
Duration: 80 hours
Prerequisite:
A vocational training scheme corresponding to at least three years education in technical education (electrician,
mechanic, construction technician etc.)
or workplace learning/experience or
non-formal training as plumber, electrician, and have relevant plumbing,
electrical and roofing skills
Age above 18 years

Description:
This training program represents
Module 1 Design and installation of solar-thermal systems in buildings
Level 1 for blue collar workers,
of the general training program for design and installation of systems for use of
energy from RES.
The content of training will includes:
•

introduction to solar-thermal systems

•

collector & system types

•

installation of solar-thermal systems

•

system maintenance

•

safety requirements at workplace.

Learning outcomes:
1.

The ability to identify systems and components specific to system’s location,
layout and configuration and to provide total cost quotation and commercial invoicing

2.

The ability to prepare installation area, adjust orientation and tilt for solar
water heater, based on the design of the solar-thermal system

3.

The ability to install the mounting fixtures on a roof or an open surface and fix
the module according to specifications of the manufacturer and join properly installation pipes, joints, sealing fittings

4.

The ability to maintain, repair and adjust the system in accordance to legal
guidelines and scheduled servicing

5.

The ability to work safely using the required tools and equipment and implementing safety codes and standards and to identify plumbing, electrical
and other hazards.

Target group:
Plumbers, electricians, mechanical installers, mechanical technicians, mechanics, other installers and technicians in technical disciplines.

Тематска област: ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Каталог на обуки
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Инсталатер на сончеви термални колекторски системи

Код на обуката: RES1
Траење: 80 часови
Предуслови:
Tри и четиригодишно средно стручно
образование од техничките струки
(електричари, механичари, градежни
техничари и сл.) или работно
искуство и/или обука за водоводџија,
електричар, кровопокривач или слично
со поседување на соодветни вештини.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена во
Модул 1 Проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски
системи
ниво 1 за работници,
од општата Програма за обука за проектирање и инсталирање на системи
за користење на енергија од ОИЕ.
Содржината на програмата за обука вклучува:
•

вовед во сончеви термални системи

•

видови колектори и типови на системи

•

инсталирање на сончеви термални системи

•

одржување на системи

•

безбедност при работа.

Резултати од учење:
1.

Способност да идентификува системи и компоненти специфични за
локацијата, распоредот и конфигурацијата на системот, како и да
направи проценка за цената на чинење

2.

Способност да подготвува површина за инсталирање, да нагодува
ориентација и агол на колекторот, согласно проектираниот систем

3.

Способност да поставува монтажни елементи на различни видови
покриви или отворена површина и да инсталира колектори според
техничката спецификација на производителот, како и соодветено да ги
поврзува монтажните цевки, споеви, заптивки

4.

Способност да одржува, поправа и приспособува инсталирани
системи во согласност со правните упатства и распоредот за редовно
одржување и сервисирање

5.

Способност да работи безбедно со користење на потребните алатки
и опрема и спроведување на безбедносни кодови и стандарди и да ги
идентификува потенцијалните опасности.

Целна група:
Електричари, механичари, градежни техничари или водоводџии, кровопокривачи
и сл.
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Thematic section: RENEWABLE ENERGY SOURCES

Catalogue of training offer

Certified Designer of solar-thermal systems in buildings

Code of training: RES2
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Minimum VI level of qualification according to NQF (graduated engineers at
technical faculties with least 180 ECTS)
Age above 18 years

Description:
This training program represents
Module 1 Design and installation of solar-thermal systems in buildings
level 2 for building professionals,
of the general training program for design and installation of systems for use of
energy from RES.
The content of training will includes:
•

introduction to solar energy & solar-thermal systems

•

collector & system types

•

solar-thermal design and use of software

•

techno-economical analysis

•

ISO standards of quality, techniques for measuring energy savings

•

safety requirements at workplace.

Learning outcomes:
1.

The ability to identify systems and components specific to system’s location,
layout and configuration in order to provide an advice to the consumer and
do planning of the most adequate system

2.

The ability to define required installation area, orientation and tilt for solar
water heater, taking account of shading, solar access, structural integrity
and appropriateness for the building or climate

3.

The ability to project the proper design of installation pipes, joints, sealing
fittings and their positioning, adjusted to different roof types

4.

The ability to plan maintenance and repairing and adjustment of the system
in accordance to legal guidelines and evaluate commercial considerations

5.

The ability to work safely using the required tools and equipment and implementing safety codes and standards and to identify plumbing, electrical
and other hazards.

Target group:
Electrical engineers, mechanical engineers, civil engineers etc.

Тематска област: ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Каталог на обуки
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Инженер со вештини за проектирање
на сончеви термални колекторски системи

Код на обуката: RES2
Траење: 80 часови
Предуслови:
VI ниво на квалификација според НРК
(дипломиран инженер од техничките
факултети со најмалку 180 ЕКТС).
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена во
Модул 1 Проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски
системи
ниво 2 за инженери,
од општата Програма за обука за проектирање и инсталирање системи
за користење на енергија од ОИЕ.
Содржината на програмата за обука вклучува:
•

запознавање со сончева енергија и сончеви термални системи

•

типови на колектори и систем

•

дизајн на сончеви термални системи и употреба на софтвер

•

тенхо-економска анализа

•

ISO стандарди за квалитет, техники за мерење на заштеда на енергија

•

безбедност при работа.

Резултати од учење:
1.

Способност да идентификува системи и компоненти специфични за
локацијата, распоредот и конфигурацијата на системот, со цел на
корисниците да им понуди совет и да испланира најсоодветен систем

2.

Способност да одредува област на инсталирање, ориентација и агол
на колекторот, водејќи сметка за засенчувањето, сончевата константа,
соодветно на структурниот интегритет на зградата или климата

3.

Способност да проектира систем со соодветен избор на монтажни
цевки, споеви, заптивки и нивно позиционирање, приспособен на
различни типови покриви

4.

Способност да планира одржување, поправка и приспособување
на системот во согласност со правните упатства и да го оценува
комерцијалниот ефект

5.

Способност да работи безбедно со користење на потребните алатки
и опрема и спроведување на безбедносни кодови и стандарди и да ги
идентификува потенцијалните опасности.

6.
Целна група:
Електроинженери, машински инженери, градежни инженери и сл.
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Thematic section: RENEWABLE ENERGY SOURCES

Catalogue of training offer

Certified Installer of photovoltaic systems in buildings

Code of training: RES3
Duration: 80 hours
Prerequisite:
A vocational training scheme corresponding to at least three years education in technical education (electrician,
mechanic, construction technician etc.)
or workplace learning/experience or
non-formal training as plumber, electrician, and have relevant plumbing,
electrical and roofing skills
Age above 18 years

Description:
This training program represents
Module 2 Design and installation of photovoltaic systems in buildings
level 1 for blue collar workers,
of the general training program for design and installation of systems for use of
energy from RES.
The content of training will includes:
•

photovoltaic basics

•

PV modules and other components of grid-connected systems

•

mounting systems, installation and building integration of PV

•

stand-alone photovoltaic systems

•

safety requirements at workplace.

Learning outcomes:
1.

The ability to identify systems and components specific to system’s location,
layout and configuration and to provide total cost quotation and commercial invoicing

2.

The ability to prepare the required installation area, orientation and tilt for
PV module, taking account of shading, solar access, structural integrity and
appropriateness for the building or climate

3.

The ability to install the mounting fixtures on a roof or an open surface and fix
the module according to specifications of the manufacturer and join properly conductor lines, switches and other relevant equipment and subsystems
and selecting an appropriate interconnection point according to the PV
system design

4.

The ability to maintain, repair and adjust the system in accordance to legal
guidelines and scheduled servicing

5.

The ability to work safely using the required tools and equipment and implementing safety codes and standards and to identify plumbing, electrical
and other hazards

Target group:
Еlectricians, mechanical installers, mechanical technicians, mechanics, other
installers and technicians in technical disciplines

Тематска област: ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Каталог на обуки
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Инсталатер на фотоволтаични системи

Код на обуката: RES3
Траење: 80 часови
Предуслови:
Tри и четиригодишно средно стручно
образование од техничките струки
(електричари, механичари, градежни
техничари и сл.) или работно
искуство и/или обука за водоводџија,
електричар, кровопокривач или слично
со поседување на соодветни вештини.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена во
Модул 2 Проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи
ниво 1 за работници,
од општата Програма за обука за проектирање и инсталирање на системи
за користење на енергија од ОИЕ.
Содржината на програмата за обука вклучува:
•

фотоволтаични основи

•

ФВ модули и други компоненти на системи поврзани во мрежа

•

системи за монтирање и инсталирање на ФВ на згради

•

самостојни фотоволтаични системи

•

безбедност при работа.

Резултати од учење:
1.

Способност да идентификува системи и компоненти специфични за
локацијата, распоредот и конфигурацијата на системот, како и да
направи проценка за цената на чинење;

2.

Способност да подготвува површина за инсталирање, ориентација
и агол на модулот, водејќи сметка за засенчувањето, сончевата
константа, соодветно на структурниот интегритет на зградата или
климата;

3.

Способност да поставува монтажни елементи на различни видови
покриви или отворена површина и да инсталира PV модули според
техничката спецификација на производителот, како и соодветено да
ги поврзува електричните компоненти и соодветната опрема, според
проектираниот систем;

4.

Способност да одржува, поправа и да приспособување инсталирани
системи во согласност со правните упатства и распоредот за редовно
одржување и сервисирање;

5.

Способност да работи безбедно со користење на потребните алатки
и опрема и спроведување на безбедносни кодови и стандарди и да ги
идентификува потенцијалните опасности.

Целна група:
Електричари, механичари, градежни техничари или кровопокривачи и сл.
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Thematic section: RENEWABLE ENERGY SOURCES

Catalogue of training offer

Certified Designer of photovoltaic systems in buildings

Code of training: RES4
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Minimum VI level of qualification according to NQF (graduated engineers at
technical faculties with least 180 ECTS)
Age above 18 years

Description:
This training program represents
Module 2 Design and installation of photovoltaic systems in buildings
level 2 for building professionals,
of the general training program for design and installation of systems for use of
energy from RES.
The content of training will includes:
•

photovoltaic basics

•

PV modules, components, planning and sizing grid-connected photovoltaic
systems

•

system sizing, design and simulation software

•

mounting systems and building integration

•

installing, commissioning and operating of photovoltaic systems

•

economics, procurement and legislation and environmental issues

•

safety requirements at workplace.

Learning outcomes:
1.

The ability to identify systems and components specific to system’s location,
layout and configuration in order to provide an advice to the consumer and
do planning of the most adequate system

2.

The ability to define required installation area, orientation and tilt for PV
module, taking account of shading, solar access, structural integrity and
appropriateness for the building or climate

3.

The ability to project the electrical design, including determining design currents, selecting appropriate conductor types and ratings for each electrical
circuit, determining appropriate size, ratings and locations for all associated
equipment and subsystems and selecting an appropriate interconnection
point by using software

4.

The ability to plan maintenance and repairing and adjustment of the system
in accordance to legal guidelines and evaluate commercial considerations

5.

The ability to work safely using the required tools and equipment and implementing safety codes and standards and to identify plumbing, electrical
and other hazards.

Target group:
Electrical engineers, mechanical engineers, civil engineers etc.

Тематска област: ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Каталог на обуки
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Инженер со вештини за проектирање на
фотоволтаични системи

Код на обуката: RES4
Траење: 80 часови
Предуслови:
VI ниво на квалификација според НРК
(дипломиран инженер од техничките
факултети со најмалку 180 ЕКТС).
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките е опфатена во
Модул 2 Проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи
ниво 2 за инженери,
од општата Програма за обука за проектирање и инсталирање на системи
за користење на енергија од ОИЕ.
Содржината на програмата за обука вклучува:
•

основи на фотоволтаични системи

•

ФВ модули, компоненти, планирање
фотоволтаичен систем поврзан во мрежа

•

користење на софтвер за дизајн, димензионирање и симулација

•

системи за монтирање и интеграција на згради

•

инсталирање, пуштање во работа и ракување со ФВ системи

•

економски аспекти, набавки и законодавство и еколошки проблеми

•

безбедност при работа.

и

димензионирање

на

Резултати од учење:
1.

Способност да идентификува системи и компоненти специфични за
локацијата, распоредот и конфигурацијата на системот, со цел на
корисниците да им понуди совет и да испланира најсоодветен систем

2.

Способност да одредува област на инсталирање, ориентација и агол
на модулот, водејќи сметка за засенчувањето, сончевата константа,
соодветно на структурниот интегритет на зградата или климата

3.

Способност да проектира електрични инсталации, со избор на
соодветни спроводници, приклучоци и инвертори според типот и
големината со користење на соодветен софтвер

4.

Способност да планира одржување, поправка и приспособување
на системот во согласност со правните упатства и да го оцени
комерцијалниот ефект

5.

Способност да работи безбедно со користење на потребните алатки
и опрема и спроведување на безбедносни кодови и стандарди и да ги
идентификува потенцијалните опасности.

Целна група:
Електроинженери, машински инженери, градежни инженери и сл.
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Thematic section: BUILDING INFORMATION MODELING - BIM

Catalogue of training offer

BIM for practitioners: engineers, architects and technicians

Code of training: BIM1
Duration: 40 hours
Prerequisite:
General prerequisites are to:
- Be an engineer or student in faculty of
engineering
- Be able to understand the main concept of the need of transfer to BIM
- Has the minimum concept about the
engineering firm
Age above 18 years

Description:
The curriculum of the program focuses on the development of fundamental
Building Information Modeling - BIM skills for architects and engineers and problem-solving strategies to reduce the gap between designed and actual energy
performance of buidings.
The content of training will include:
•

introduction to the theory of BIM (Technology and interoperability, the role
of the stakeholders, information technology and system requirements, BIM
Contracts)

•

development of skills (Introduction to Modelling, surveying, project sample,
construction management)

•

energy performance (Theory of energy performance, solar systems, thermal
bridges).

Learning outcomes:
1.

Comprehensive knowledge in the principles of Building Information Modelling (BIM) as a cooperative working method that captures and administers
information that is relevant for the life-cycle of a building

2.

Knowledge in parametric modelling, sharing the model and exchanging
information between all persons involved in the process

3.

BIM maturity in the lifecycle, Level of detail / Level of information

4.

Ability to work on a prepared project - simulation of specific situations from
practice that require a change in the proposed design solution of the project

5.

Creating timetable links with the model and dynamically displaying the
course of construction and the drawing of finances over time

6.

Skills to provide information about the energy reduction related European
framework of standards and regulations enriched with the practical information on using BIM to reduce the gap between designed and actual energy performance.

Target group:
Engineers, students, professional engineers, contractors, surveyors, civil engineers, civil technicians, project managers.

Тематска област: ИНФОРМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГРАДБИ

Каталог на обуки
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БИМ за инженери, архитекти и техничари

Код на обуката: BIM1
Траење: 40 часови
Предуслови:
Општи предуслови се:
- инженер или студент на техничките
факултети;
- разбирање на главниот концепт за
потребата од премин кон користење
на БИМ;
- минимален концепт за
функционирање на инженерски
фирми.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Наставниот план на програмата е фокусиран на развој на основни
вештини за Информатичко моделирање на градби - БИМ на архитектите
и градежните инженери и стратегии за решавање проблеми, со цел
намалување на јазот помеѓу проектираната и реалната потрошувачка на
енергија кај градбите.
Содржината на обуката вклучува:
•

вовед во теоријата на БИМ (технологија и интероперабилност, улогата
на засегнатите страни, информатичката технологија и барањата на
системот, БИМ-договори

•

развој на вештини (вовед во моделирање, вршење премер, проектен
примерок, раководење со изградбата)

•

енергетски перформанс (теорија на енергетски перформанси,
сончеви системи, топлински мостови).

Резултати од учење:
1.

Сеопфатно познавање на принципите на БИМ како метода за
заедничка работа којашто прибира и споделува информации што се
од важност за животниот циклус на една градба

2.

Познавање на параметарско моделирање, споделување на моделот
и размена на информации помеѓу сите личности вклучени во процесот
на градење

3.

БИМ-зрелост во животниот циклус, ниво на деталност/ниво на
информации

4.

Способност да се работи на подготвен проект – симулација на
конкретни ситуации од праксата коишто бараат промена во
предложеното решение на проектот

5.

Создавање распоредени врски со моделот и динамично претставување
на текот на изградбата и повлекувањето на финансиите со текот на
времето

6.

Вештини на давање информации за намалувањето на енегијата во
однос на Европската рамка на стандарди и прописи, збогатени со
практични информации за тоа како да се користи БИМ за намалување
на јазот помеѓу проектираната и реалната потрошувачка на енергија.

Целна група:
Инженери, студенти, изведувачи, геодети, градежни инженери, градежни
техничари, менаџери на проекти.
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Thematic section: BUILDING INFORMATION MODELING - BIM

Catalogue of training offer

BIM for decision makers,
market, owners (on-line training)

Code of training: BIM2
Duration: 15 hours
Prerequisite:
There are no pre-requisites for attending
this course. However, an understanding of procurement and construction is
recommended.
Age above 18 years

Description:
These module is combined to create a learning journey that at first builds awareness, then covers the functional detail of BIM, including processes and terminology, then leads the learner through best practice application of BIM. The course
is designed to leave learners informed and motivated to apply BIM successfully.
Learning outcomes:
1.

Familiarization with the definition of BIM

2.

Understanding the concept of collaboration, sustainability and industrialisation of construction

3.

Knowing the definitions of Lean and IPD

4.

Skills for scoring the performance in BIM

5.

Ability to obtain business value throughout the life cycle of capital assets by
using software tools, functional specifications, evaluation form

6.

Familiarisation with decision sequence & influence diagram

7.

Knowledge for advancing Interoperability for the Capital Projects Industry.

Target group:
Decision makers, market, owners of buildings, building maintenance managers,
interior designers, urban planners etc.

Тематска област: ИНФОРМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГРАДБИ

Каталог на обуки
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БИМ за претставници на власта,
купувачи и сопственици (on-line обука)

Код на обуката: BIM2
Траење: 15 часови
Предуслови:
За следење на оваа обука нема
посебни предуслови. Сепак, пожелни
се претходни познавања и разбирање
на постапките за јавни набавки и
изведбата во градежништвото.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Овој модул е комбиниран да создаде едно научно патување коешто прво
гради свест, потоа ги опфаќа функционалните детали на БИМ, вклучувајќи
ги процесите и терминологијата, а потоа го води ученикот низ најдобрите
практики на примена на БИМ. Курсот е направен да ги информира и
мотивира учесниците успешно да го применуваат БИМ.
Резултати од учење:
1.

Запознавање со дефиницијата на БИМ

2.

Разбирање
на
концептот
на
соработка,
индустријализација на градежништвото

3.

Знаење на дефинициите на лин-градежништво (Lean) и интегрирано
извршување на проекти (IPD)

4.

Вештини за оценување на перформансот во БИМ

5.

Споспобност да се стекне деловна вредност за време на животниот
циклус на капиталните средства со користење на софтверски алатки,
фукционални поединости, евалуациски формулари

6.

Запознавање со низата на одлучување и дијаграмот на влијание

7.

Знаење за унапредување на интероперабилноста за индустријата на
капитални проекти.

одржливост

и

Целна група:
Претставници од релевантни институции вклучени во носење одлуки во
градежниот сектор, пазар, сопственици на згради, менаџери за одржување
згради, дизајнери на ентериер, урбанисти и сл.
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Thematic section: BUILDING INFORMATION MODELING - BIM

Catalogue of training offer

BIM for builders and contractors

Code of training: BIM3
Duration: 40 hours
Prerequisite:
General prerequisites are to:
- Have faculty degree in engineering
- Have high understanding in the need for
digitization of management processes
- Be able to understand the need and
concept of transfer to BIM
- Understand the concept of functioning
of engineering firm
Age above 18 years

Description:
Тhe vision of this module is automated project and facility management environment integrated across all phases of the facility life cycle. Such an integrated
environment could enable all project partners and project functions to interconnect - instantly and securely - all operations and systems. This will drastically reduce the time and cost of planning, design, and construction.
The goal of this training course is:
•

understanding Building Information Modelling (BIM) as a cooperative working method

•

ability to capture and administer information that is relevant for the life-cycle of a building and

•

enabling transparent communication and information transfer between all
persons involved in the process.

Learning outcomes:
1.

Familiarization with the basic concept and principles of Building Information
Modelling (BIM), processes and workflows

2.

Ability to implement BIM construction as BIM Construction Manager with skills
for using different Collaborative IPD construction models and coordination
of models

3.

Familiarization with IFC, BEP, 5D Measurements and budgets, BIM Bid, Efficiency and transparency. Change of business model

4.

Awareness of modern methods of Construction, industrialized construction
MMC and Lean Construction

5.

Preparedness for use of specialized open BIM software in construction
phase: Navisworks, Vico, ACCA...

6.

Ability to use BIM to reduce the gap between designed and actual energy
performance and measurable energy savings

Target group:
Investors, contractors, owners of construction companies, surveyors, civil engineers, project managers.

Тематска област: ИНФОРМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГРАДБИ

Каталог на обуки
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БИМ за градежници и инвеститори

Код на обуката: BIM3
Траење: 40 часови
Предуслови:
Општи предуслови се:
- факултетско образование во
областа на инженерството;
- разбирање на потребата за
дигитализација на процесите на
управување;
- разбирање на потребата и концептот
на трансфер во БИМ;
- разбирање на концептот на
функционирање на инженерски
фирми.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Визијата на овој модул е автоматизиран проект и средина за раководење
со објектот којашто е интегрирана низ сите фази на животниот циклус
на објектот. Таква интегрирана средина може да им овозможи на сите
проектни партнери и проектни функции меѓусебно да ги поврзат –
инстантно и безбедно – сите операции и системи. Ова драстично ќе го
скрати времето и трошокот на планирање, проектирање и изградба.
Целта на оваа програма за обука е:
•

да се разбере информатичкото моделирање на градби (БИМ) како
метода за заедничка работа

•

способност да се приберат и споделат информации коишто се од
важност за животниот циклус на градбата

•

овозможување транспарентна комуникација и пренос на информации
помеѓу сите актери вклучени во процесот.

Резултати од учење:
1.

Запознавање со основниот концепт и принципи на информатичко
моделирање на градби (БИМ), процесите и текот на работата

2.

Способност да се реализира изградба со користење на БИМ преку
колаборативни модели за интегрирано извршување на проектите и
координација меѓу моделите

3.

Запознавање со основни поими како ИФЦ, БЕП (БИМ извршен план), 5Д
мерења и буџети, БИМ наддавање, ефикасност и транспарентност,
промена на деловниот модел

4.

Свест
за
современите
методи
на
градежништво
индустријализирани ММЦ и лин-градежништво

5.

Подготвеност за употреба на специјализиран отворен БИМ-софтвер во
фазата на изградба: Navisworks, Vico, ACCA...

6.

Способност да се користи БИМ за намалкување на јазот помеѓу
проектираниот и реалниот енергетски перформанс и мерливите
заштеди на енергија.

(ММЦ),

Целна група:
Инвеститори, изведувачи, сопственици на градежни компании, геодети,
градежни инженери, менаџери на проекти.
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Thematic section: BUILDING INFORMATION MODELING - BIM

Catalogue of training offer

BIM for industry and manufacturers (on-line training)

Code of training: BIM4

Description:

Duration: 15 hours

This course will focus on the sector’s ability to complete a design from site survey
or existing asset to the assessment through design, construction drawings, operations & maintenance and into permitting and commissioning.

Prerequisite:
There are no pre-requisites for attending
this course. However, an involvement
in procurement, manufacturing or other
part of value chain of construction is
recommended.
Age above 18 years

It provides to any stakeholder of the life cycle of construction from an owner to a
designer, from contractor to installer with a comprehensive understanding of BIM
design. These skills are essential to transform the value chain agents to cancel
the gap between simulation and reality.
The objective of the module is to:
•

present what BIM is

•

how to implement it

•

what tools are necessary (hardware, software and systems)

•

how this new methodology will contribute to transforming the way of projecting, building and maintaining buildings and infrastructures.

Learning outcomes:
1.

A solid grounding in BIM and insight into BIM processes

2.

A good understanding and knowledge of the key principles of BIM Level
2, which can be applied locally while still being consistent with the industry
internationally

3.

Skills for scanning application cases using 3D laser technology in industrial
environments

4.

Knowledge in maintenance management

5.

Familiarization with BIM for the manufacturers of products

6.

Standardization of object libraries and investment optimization. eCOB standard.

Target group:
This course is suitable for construction industry professionals, including: designers,
consultants, contractors, manufactures, clients, facilities management, interior
designers, urban planners and other professionals who wish to gain a broad understanding of BIM.

Тематска област: ИНФОРМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ НА ГРАДБИ

Каталог на обуки
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БИМ за индустрија и произведувачи („on-line“ обука)

Код на обуката: BIM4
Траење: 15 часови
Предуслови:
За следење на оваа обука нема
посебни предуслови. Сепак, пожелно
е кандидате да се вклучени во
постапките за јавни набавки, изведба,
производство или друг дел од целиот
процес на градење .
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Обуката обезбедува запознавање со БИМ-проектирањето на било кој од
професионалците вклучени во животниот циклус на градбата: од сопственик
до проектант, од изведувач до инсталатер итн. Овие вештини се суштински
за оспособување на секој кој е вклучен во вредносниот синџир на грабата,
со цел намалување на јазот помеѓу проектираната и реалната енергетска
потрошувачка на градбата.
Целта на модулот е да:
•

претстави што е БИМ

•

даде насоки како да се спроведе;

•

ги запознае корисниците со алатките кои се потребни (хардвер,
софтвер и системи) и

•

да покаже како оваа нова методологија ќе придонесе за
трансформирање на начинот на проектирање, изградба и одржување
на градби и инфраструктура

Резултати од учење:
1.

Солидна основа за БИМ и увид во процесите на БИМ

2.

Добро познавање и знаење на клучните принципи на 2-ро ниво БИМ,
коишто можат да се применат локално, а сепак да бидат конзистентни
со индустријата на меѓународно ниво

3.

Вештини за скенирање на апликативни случаи со 3Д ласерска
технологија во индустриски средини

4.

Знаење да се раководи со одржувањето

5.

Запознавање со БИМ за обработувачите на производи

6.

Стандардизација на предметните библиотеки и оптимизација на
инвестициите, стандард на еКОБ (eCOB).

Целна група:
Овој курс е погоден за професионалци во градежната индустрија,
вклучувајќи: дизајнери, консултанти, изведувачи, произведувачи, клиенти,
управување со објекти, дијзајнери на ентериер, урбанисти и други
професионалци кои сакаат да стекнат широко разбирање на БИМ.
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Thematic section: ENERGY EFFICIENCY MEASURES IN CONSTRUCTION

Catalogue of training offer

Facade worker with skills for implementation of
energy efficiency measures

Code of training: EEC1
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Completed secondary education (high
school or VET in technical disciplines
Previous related working experience of
3 years
Age above 18 years

Description:
This course will focus on:
•

introduction into the most recent principles, standards and regulations regarding EE of buildings, in accordance with the national and the EU policies

•

overview of the materials, tools and equipment, for performance of EE facades and proper utilization

•

overview of the technologies and skills for construction, reconstruction,
maintenance, examination and diagnostics, quality control of EE facades

•

safety and health while in roof construction, management of the basic risks

•

practical training for proper construction of standard façade, thermal insulation façade system and façade sockets, with utilization of tools and
equipment as well as proper performance of the specific details.

Learning outcomes:
1.

Energy efficiency standards for façade construction

2.

Knowledge and usage of modern materials used to increase the energy
efficiency of façade panels

3.

Features of thermal and sound isolation and procedures for constructing
thermal insulation façade system

4.

Difference between structural systems, vertical and horizontal elements of
buildings

5.

Usage and maintenance of tools and electrical appliances for façade construction

6.

Skills for practical construction of standard façade, thermal insulation
façade system and façade sockets

7.

Recognition of standards and quality control of the construction of façades

8.

Regulations for occupational safety, environmental protection.

Target group:
This course is suitable for construction industry professionals, including: façade
workers, civil technicians and other occupation involved in construction.

Тематска област: МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ГРАДЕЖНИШТВО

Каталог на обуки
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Фасадер со вештини за имплементација на
мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: EEC1
Траење: 80 часови
Предуслови:
Завршено средно образование
(гимназиско или средно стручно
образование).
Кандидатите потребно е да
поседуваат претходни знаења,
вештини и компетенции од наведената
област со 3 години работно искуство.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките е:
•

вовед во актуелните принципи, стандарди и регулатива за ЕЕ на згради
во согласност со националните и политиките на ЕУ

•

преглед на материјалите, алатот и опремата за изведба на ЕЕ фасади
и соодветна примена

•

преглед на технологиите и вештините за изведба, реконструкција,
одржување, испитување и дијагностика, контрола на квалитет на ЕЕ
фасади

•

безбедност и здравје при работа на кров, справување со основните
ризици и опасности

•

практична обука за правилна изведба
на класична фасада,
термоизолациски фасаден систем и фасадно цокле со правилна
употреба на алатот и опремата и третман на специфичните детали.

Резултати од учење:
1.

Познавање стандарди за енергетска ефикасност на фасади

2.

Познавање и користење современи материјали кои се користат за
зголемување на енергетската ефикасност на фасадни облоги

3.

Познавање на карактеристики на термичка и звучна изолација и
постапки за изведување на термоизолациски фасаден систем

4.

Разликување на конструктивни системи, вертикални и хоризонтални
елементи на згради

5.

Примена и одржување на алатот, приборот и електрични апарати за
изведба на фасади

6.

Вештини за практична изведба на класична фасада, термоизолациски
фасаден систем и фасадно цокле

7.

Познавање на стандарди и контрола на квалитет на изведба на фасада

8.

Познавање на прописи за заштита при работа, заштита на околината и
користење средства за лична заштита.

Целна група:
Фасадери, градежни
градежништвото.

техничари

и

други

занимања

поврзани

со
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Thematic section: ENERGY EFFICIENCY MEASURES IN CONSTRUCTION

Catalogue of training offer

Roof construction worker with skills for
implementation of energy efficiency measures

Code of training: EEC2
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Completed secondary education (high
school or VET in technical disciplines
Previous related working experience of
3 years
Age above 18 years

Description:
This course will focus on:
•

introduction into the most recent principles, standards and regulations regarding EE of buildings, in accordance with the national and the EU policies

•

overview of the materials, tools and equipment, for performance of EE roofs
and proper utilization

•

overview of the technologies and skills for construction, reconstruction,
maintenance, examination and diagnostics, quality control of EE roofs

•

safety and health while in roof construction, management of the basic risks

•

practical training for proper construction of EE roofs: planning, proper layering of the components, utilization of tools and equipment as well as proper
performance of the specific details.

Learning outcomes:
1.

Knowledge on the most recent principles, standards and regulations regarding EE of buildings, in accordance with the national and the EU policies

2.

Knowledge of the materials, tools and equipment, for performance of EE
roofs and proper utilization

3.

Knowledge of the technologies and skills for construction, reconstruction,
maintenance, examination and diagnostics, quality control of EE roofs.

Target group:
This course is suitable for construction industry professionals, including: roof construction workers, civil technicians and other occupation involved in construction.

Тематска област: МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ГРАДЕЖНИШТВО

Каталог на обуки
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Покривач на покриви со вештини за
имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: EEC2
Траење: 80 часови
Предуслови:
Завршено средно образование
(гимназиско или средно стручно
образование).
Кандидатите потребно е да
поседуваат претходни знаења,
вештини и компетенции од наведената
област со 3 години работно искуство.
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години.

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките е :
•

вовед во актуелните принципи, стандарди и регулатива за ЕЕ на згради
во согласност со националните и политиките на ЕУ

•

преглед на материјалите, алатот и опремата за изведба на ЕЕ покриви
и соодветна примена

•

преглед на технологиите и вештините за изведба, реконструкција,
одржување, испитување и дијагностика, контрола на квалитет на ЕЕ
покриви

•

безбедност и здравјето при работа на покрив, справување со основните
ризици и опасности

•

практична обука за правилна изведба ЕЕ покривна конструкција:
планирање, редослед на компонентите, правилна употреба на алатот
и опремата и третман на специфичните детали.

Резултати од учење:
1.

Познавање на актуелните принципи, стандарди и регулатива за ЕЕ на
згради во согласност со националните и политиките на ЕУ

2.

Познавање на материјалите, алатот и опремата за изведба на ЕЕ
покриви и соодветна примена

3.

Познавање на технологиите и вештините за изведба, реконструкција,
одржување, испитување и дијагностика, контрола на квалитет на ЕЕ
покриви.

Целна група:
Покривачи на покриви, градежни техничари и други занимања поврзани со
градежништвото.
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Thematic section: ENERGY EFFICIENCY MEASURES IN CONSTRUCTION

Catalogue of training offer

Carpenter Installer with skills for
implementation of energy efficiency measures

Code of training: EEC3
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Completed secondary education (high
school or VET in technical disciplines
Previous related working experience of
3 years
Age above 18 years

Description:
This course will focus on:
•

energy efficiency and renewable energy sources in building sector

•

an overview of the equipment, materials and components of windows systems

•

practical training for installing of an windows systems

•

practical training for maintenance of an windows systems

•

practical training for construction windows and
systems.

installation of windows

Learning outcomes:
1.

General knowledge for energy efficiency (EE) building, indicators and standards of EE, problems, causes and consequences

2.

General knowledge for an equipment, materials and components of windows systems

3.

Skills of installing of an windows systems

4.

Skills of maintenance of an windows systems.

Target group:
This course is suitable for construction industry professionals, including: carpenters, civil technicians and other occupation involved in construction.

Тематска област: МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ГРАДЕЖНИШТВО

Каталог на обуки
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Столар со вештини за
имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: EEC3
Траење: 80 часови
Предуслови:
Завршено средно образование
(гимназиско или средно стручно
образование)
Кандидатите потребно е да
поседуваат претходни знаења,
вештини и компетенции од наведената
област со 3 години работно искуство
Кандидатите треба да бидат постари
од 18 години

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките е :
•

енергетска ефикасност
високоградбата;

и

обновливи

извори

на

енергија

во

•

преглед на
системи

•

практична настава за монтирање на прозорски системи

•

практична настава за одржување на прозорски системи

•

практична настава за конструирање на прозорски компоненти и
монтажа на прозорски системи.

опремата, материјалите и елементите на прозорските

Резултати од учење:
1.

Општо знаење за енергетска ефикасност (ЕЕ) на згради, мерни
единици и стандарди на ЕЕ, проблеми, причини и последици

2.

Општо знаење за опремата,
прозорските системи

3.

Вештини за монтирање на прозорски системи

4.

Вештини за одржување на прозорски системи.

материјалите

и

елементите

на

поврзани

со

Целна група:
Столари, градежни
градежништвото.

техничари

и

други

занимања
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Training of TRAINERS

Catalogue of training offer

Trainer for upgrading the skills
of Installers of electrical installations,
for implementation of energy efficiency measures
Code of training: TrEE1
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Applicants must have completed:
- higher education or post-secondary
education ie master’s exam or
four-year secondary technical education in civil engineering, architecture,
mechanical engineering or electrical
engineering.
Work experience:
at least 5 (five) years in the construction
sector of which at least 2 (two) years in
implementing energy efficiency measures

Description:
This course will focus on:
•

teaching apporoach in training of Instalers of electrical installations with unpgrading of energy efficiency skill

•

basic concepts of energy efficiency of buildings, especially concerning
electrical installations

•

familiarization with technology and materials for EE electrical installations

•

practical skills for proper installation of EE electrical components, according
to the quality standards, respecting the basic health and safety regulations

•

introduction to evaluating prior knowledge and skills and applying assessment procedures to enable certification through Recognition of Previous
Learning – RPL.

Learning outcomes:
1.

Implementation of training program for upgrading of energy effficiency skills
to electrical installers and usage of developed training materials

2.

Implementation of practical training of skills for installation and maintence
of energy efficient electrical installations in buildings

3.

Assesement of knowledge and skills of building sector workers acquired informally, in the Process of Recognition of previous knowledge and skills for
energy efficiency of buildings.

Target group:
This course is suitable for professionals in civil engineering, architecture, mechanical engineering or electrical engineering who have a predisposition to engage
in the adult training process.

Обука на ОБУЧУВАЧИ

Каталог на обуки
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Обучувач за надградба на вештини
на инсталатери на електрични инсталации,
за имплементација на мерки за енергетска ефикасност
Код на обуката: TrEE1
Траење: 80 часови
Предуслови:
Кандидатите треба да имаат
завршено:
- високо образование или постсредно
образование т.е. мајсторски испит или
четиригодишно средно
техничко образование во
областа на градежништвото,
архитектурата, машинството или
електроенергетиката.
Работно искуство:
најмалку 5 (пет) години во градежен
сектор од кои најмалку 2 (две) години
во спроведување мерки за енергетска
ефикасност.

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките опфаќа:
•

едукативен пристап во обука на инсталатери за електрични инсталации
со надградба на вештини за енергетска ефикасност

•

основни концепти на енергетска ефикасност на згради, со посебен
осврт на електричните инсталации

•

познавање на технологијата и материјалите кои овозможуваат
постигнување на ЕЕ електрични инсталации

•

практична оспособеност за правилно инсталирање на ЕЕ електрични
компоненти, според стандардите на квалитет и со почитување на
правилата за здравје и безбедност при работа

•

запознавање со начините на евалуација на претходните познавања од
оваа област и примена на процедурите за оценување со цел да се
овозможи сертифиирање преку препознавање на претходното учење.

Резултати од учење:
1.

Спроведување на програмата за обука на инсталатери на електрични
инсталации со вештини за имплементација на мерки за енергетска
ефикасност и користење на наставните материјали за обука

2.

Спроведување на практична настава за вештините за инсталирање и
одржување на електрични инсталации во високградба

3.

Оценување на знаењата и вештините на градежните работници
стекнати преку информалниот процес на образование, во процесот
на препознавање на претходните знаења на вештини за енергетска
ефикасност на згради.

Целна група:
Овој курс е погоден за професионалци во градежништвото, архитектурата,
машинството или електроенергетиката, кои имаат предиспозиции за
вклучување во процесот на обучување на возрасни.
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Training of TRAINERS

Catalogue of training offer

Тrainer for upgrading the skills
of Instаllers of systems for heat, ventilation and air
condidtioning, for implementation of energy efficiency measures
Code of training: TrEE2
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Applicants must have completed:
- higher education or post-secondary
education ie master’s exam or
four-year secondary technical education in civil engineering, architecture,
mechanical engineering or electrical
engineering.
Work experience:
at least 5 (five) years in the construction
sector of which
at least 2 (two) years in implementing
energy efficiency measures

Description:
This course will focus on:
•

educative apporoach in training of HVAC installers with unpgrading of
energy efficiency skills

•

general knowledge for energy efficiency and renewable energy sources in
building sector

•

general knowledge for an equimpment, materials and systmes for HVAC

•

skills for installing of an equimpment materials and systmes for HVAC

•

skills for exploitation and maintenance of equimpment, materials and systmes for HVAC

•

practical training for floor, wall and ceiling heating and avaduct systems

•

introduction to evaluating prior knowledge and skills and applying assessment procedures to enable certification through Recognition of Previous
Learning – RPL.

Learning outcomes:
1.

Implementation of training program for upgrading of energy effficiency skills
to HVAC installers and usage of developed training materials

2.

Implementation of practical training of skills for installing, exploiting and
maintenning of HVAC systems

3.

Assesement of knowledge and skills of building sector workers acquired informally, in the Process of Recognition of previous knowledge and skills for
energy efficiency of buildings.

Target group:
This course is suitable for professionals in civil engineering, architecture, mechanical engineering or electrical engineering who have a predisposition to engage
in the adult training process.

Обука на ОБУЧУВАЧИ

Каталог на обуки
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Обучувач за надградба на вештини
на инсталатери за греење, ладење и вентилација,
за имплементација на мерки за енергетска ефикасност
Код на обуката: TrEE2
Траење: 80 часови
Предуслови:
Кандидатите треба да имаат
завршено:
- високо образование или
постсредно образование, т.е.
мајсторски испит или четиригодишно
средно техничко образование
во областа на градежништвото,
архитектурата, машинството или
електроенергетиката.
Работно искуство:
најмалку 5 (пет) години во градежен
сектор од кои
најмалку 2 (две) години во
спроведување мерки за енергетска
ефикасност.

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките опфаќа:
•

едукативен пристап во обука на инсталатери за греење, ладење и
вентилација со надградба на вештини за енергетска ефикасност

•

општо знаење за енергетска ефикасност
енергија во високоградбата

•

општо знаење за опремата, материјалите и системите за греење,
ладење и вентилација

•

вештини за монтирање на опрема и системи за греење, ладење и
вентилација

•

вештини за експлоатација и одржување на опрема и системи за
греење, ладење и вентилација

•

практична настава за подно, ѕидно и таванско греење и авадукт
системи

•

запознавање со начините на евалуација на претходните познавања
од оваа област и примена на процедурите за оценување со цел да
се овозможи сертифицирање преку препознавање на претходното
учење.

и обновливи извори на

Резултати од учење:
1.

Спроведување на програмата за обука на инсталатери на греење,
ладење и вентилација со вештини за имплементација на мерки за
енергетска ефикасност и користење на наставните материјали за
обука

2.

Спроведување практична настава за вештините за инсталирање и
одржување на системи за грење, ладење и вентилација

3.

Оценување на знаењата и вештините на градежните работници
стекнати преку информалниот процес на образование, во процесот
на препознавање на претходните знаења на вештини за енергетска
ефикасност на згради.

Целна група:
Овој курс е погоден за професионалци во градежништвото, архитектурата,
машинството или електроенергетиката, кои имаат предиспозиции за
вклучување во процесот на обучување на возрасни.
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Training of TRAINERS

Catalogue of training offer

Trainer for implementation of energy
efficiency measures in architectual design

Code of training: TrEE3
Duration: 24 hours
Prerequisite:
Applicants must have completed:
high education in the fields of civil
engineering, architecture, machinical
engineering or electrical engineering
Work experience:
at least 5 (five) years in the construction
sector

Description:
The training program is aimed at:
•

emphasizing the elements of adult training in specific professional areas

•

outlining the four areas / points in the planning and construction of buildings
in terms of implementation of the EE categorization legislation

•

introduction to evaluating prior knowledge and skills and applying assessment procedures to enable certification through Recognition of Previous
Learning – RPL.

Learning outcomes:
1.

Expertize in logical and systematical approach in design of energy efficient
buildings, legal demands related to energy efficiency in buildings, knowing
state-of-the-art methods for calculation of energy demands and knowledge how to influence the energy class of thе buildings during the design
phase, expert ability to propose a method for acchieving alliance with the
clients in valorization of the added value of energy efficient buildings

2.

Familiarization with: didactical methods for transferring the knowledge to
the audience, strategies and techniques for teaching and learning, methods for planning of process of training, techniques for encouraging active
participation of course students

3.

Assesement of knowledge and skills of building sector workers acquired informally, in the Process of Recognition of previous knowledge and skills for
energy efficiency of buildings.

Target group:
This course is suitable for civil engineering and architecture professionals with relevant knowledge of legislation and who are predisposed to be involved in the
adult training process.

Обука на ОБУЧУВАЧИ

Каталог на обуки
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Обучувач за примена на мерки
за енергетска ефикасност при проектирање на градби

Код на обуката: TrEE3
Траење: 24 часови
Предуслови:
Кандидатите треба да имаат
завршено високо образование
во областа на градежништвото,
архитектурата, машинството или
електроенергетиката.
Работно искуство:
најмалку 5 (пет) години во градежен
сектор.

Опис:
Програмата за обука е насочена кон:
•

потенцирање на елементите при обучување
специфични професионални области

на

возрасни

во

•

четирите подрачја/точки во планирањето и градењето на објекти од
аспект на имплементација на законската регулатива за категоризација
на објектите според ЕЕ

•

запознавање со начините на евалуација на претходните познавања од
оваа област и примена на процедурите за оценување со цел да се
овозможи сертифиирање преку препознавање на претходното учење.

Резултати од учење:
1.

Експертско познавање на логичен и систематизиран пристап во
проектирањето на енергетски ефикасни
објекти и законската
регулатива за енергетскa ефикасност на објекти, познавање
современи методи за пресметка на енергетските потреби и знаење
за начините на влијание на енергетската класа на објектот при
проектирање, како и способност да се понуди успешен метод за
воспоставување на сојузништво со клиентите за валоризирање на
додадената вредност на енергетски ефикасните објекти

2.

Усвоени познавања и оспособеност за примена на дидаткички методи
при пренесување на знаења, стратегии и техники за поучување и
учење, методи за планирање и на тек на обука;техники за поттикнување
на активно учење на слушателите и учество во процесот на обука

3.

Оценување на знаењата и вештините на градежните работници
стекнати преку информалниот процес на образование, во процесот
на препознавање на претходните знаења на вештини за енергетска
ефикасност на згради.

Целна група:
Овој курс е погоден за професионалци во градежништвото и архитектурата
со соодветни предзнаења за законската регулатива и кои имаат
предиспозиции за вклучување во процесот на обучување на возрасни.
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Training of TRAINERS

Catalogue of training offer

Trainer on design and installation
of renewable energy systems in buildings

Code of training: TrRES
Duration: 24 hours
Prerequisite:
Applicants must have completed:
high education in the fields of machinical
engineering or electrical engineering.
Work experience:
at least 5 (five) years in the energy or
construction sector

Description:
The training program is aimed at:
•

emphasizing the elements of adult training in specific professional areas

•

an overview of the latest advances in the design of renewable energy systems and a review of technologies for implementing and installing these
systems in buildings

•

introduction to evaluating prior knowledge and skills and applying assessment procedures to enable certification through Recognition of Previous
Learning – RPL.

Learning outcomes:
1.

Expertise in the concepts, technology and materials in renewable energy
systems. Detailed state-of-art knowledge of the subject treated in the particular training course, giving an overview of materials and techniques for
implementation, basics of design and use of software, proper installation
and maintenance of solar thermal and photovoltaic system installation, theoretical explanations of the processes, covering ecological aspects, components, characteristics and dimensioning of solar systems, providing good
knowledge of ISO standards of quality, techniques for measuring energy
savings and issues from work safety

2.

Familiarization with: didactical methods for transferring the knowledge to
the audience, strategies and techniques for teaching and learning, methods for planning of process of training, techniques for encouraging active
participation of course students

3.

Assesement of knowledge and skills of building sector workers acquired informally, in the Process of Recognition of previous knowledge and skills for
energy efficiency of buildings.

Target group:
This course is suitable for professionals in mechanical engineering or electrical
engineering who have a predisposition to engage in the adult training process.

Обука на ОБУЧУВАЧИ

Каталог на обуки

43

Обучувач за проектирање и инсталирање
на системи за обновливи извори на енергија

Код на обуката: TrRES
Траење: 24 часови
Предуслови:
Кандидатите треба да имаат
завршено високо образование
во областа на електроенергетиката
или машинството.
Работно искуство:
најмалку 5 (пет) години во
енергетскиот или градежниот сектор.

Опис:
Програмата за обука е насочена кон:
•

потенцирање на елементите при обучување
специфични професионални области

на

возрасни

во

•

преглед на најновите достигнувања во дизајн и проектирање на системи
за користење на енергија од обновливи извори и осврт на технологиите
за имплементација и инсталирање на овие системи во градби

•

запознавање со начините на евалуација на претходните познавања од
оваа област и примена на процедурите за оценување со цел да се
овозможи сертифиирање преку препознавање на претходното учење.

Резултати од учење:
1.

Експертиза за концептите, технологијата и материјалите кај системите за
обновливи извори на енергија; познавања на актуелните достигнувања
во областа која е предмет на конкретната обука, со опфаќање на
современи материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи
на проектирање, правилно инсталирање и одржување на системи за
ОИЕ, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики
на компонентите и на системите и нивно димензионирање, како
и еколошки аспекти и соодветно запознавање нсо европските
стандарди, техниките за мерење на енергетските заштеди и постапки
за заштита при работа

2.

Усвоени познавања и оспособеност за примена на дидаткички методи
при пренесување на знаења, стратегии и техники за поучување и
учење, методи за планирање и тек на обука; техники за поттикнување
на активно учење на слушателите и учество во процесот на обука

3.

Оценување на знаењата и вештините на градежните работници
стекнати преку информалниот процес на образование, во процесот
на препознавање на претходните знаења на вештини за енергетска
ефикасност на згради.

Целна група:
овој курс е погоден за високо образовани професионалци во машинството
или електроенергетиката, кои имаат предиспозиции за вклучување во
процесот на обучување на возрасни.
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Training of TRAINERS

Catalogue of training offer

Тrainer for upgrading the skills of Façade workers,
for implementation of energy efficiency measures

Code of training: TrEEC1
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Applicants must have completed:
- higher education or post-secondary
education ie master’s exam or
four-year secondary technical education in civil engineering, architecture,
mechanical engineering or electrical
engineering.
Work experience:
at least 5 (five) years in the construction
sector of which
at least 2 (two) years in implementing
energy efficiency measures

Description:
This course will focus on:
•

teaching apporoach in training of Facade workers with upgrading of energy efficiency skill

•

energy efficiency standards for façade construction

•

knowledge and usage of modern materials used to increase the energy
efficiency of façade panels

•

features of thermal and sound isolation and procedures for constructing
thermal insulation façade system

•

difference between structural systems, vertical and horizontal elements of
buildings

•

usage and maintenance of tools and electrical appliances for façade construction

•

practical construction of standard façade, thermal insulation façade system and façade sockets

•

recognition of standards and quality control of the construction of façades

•

regulations for occupational safety, environmental protection, and how to
use personal protection items

•

introduction to evaluating prior knowledge and skills and applying assessment procedures to enable certification through Recognition of Previous
Learning – RPL.

Learning outcomes:
1.

Implementation of training program for upgrading the energy efficiency
skills of facade workers and usage of the developed training materials

2.

Performance of practical training for skills for construction, reconstruction
and maintenance of energy efficient facade construction

3.

Assesement of knowledge and skills of building sector workers acquired informally, in the Process of Recognition of previous knowledge and skills for
energy efficiency of buildings.

Target group:
This course is suitable for professionals in civil engineering, architecture, mechanical engineering or electrical engineering who have a predisposition to engage
in the adult training process.

Обука на ОБУЧУВАЧИ

Каталог на обуки
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Обучувач за надградба на вештини на фасадери,
за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: TrEEC1
Траење: 80 часови
Предуслови:
Кандидатите треба да имаат
завршено:
- високо образование или постсредно
образование, т.е. мајсторски испит
или
четиригодишно средно
техничко образование во
областа на градежништвото,
архитектурата, машинството или
електроенергетиката.
Работно искуство:
најмалку 5 (пет) години во градежен
сектор, од кои
најмалку 2 (две) години во
спроведување на мерки за
енергетска ефикасност

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките опфаќа:
•

едукативен пристап во обука на фасадери со надградба на вештини
за енергетска ефикасност

•

познавање стандарди за енергетска ефикасност на фасади

•

познавање и користење современи материјали кои се користат за
зголемување на енергетската ефикасност на фасадни облоги

•

познавање на карактеристики на термичка и звучна изолација и
постапки за изведување на термоизолациски фасаден систем

•

разликување на конструктивни системи, вертикални и хоризонтални
елементи на згради

•

примена и одржување на алатот, приборот и електрични апарати за
изведба на фасади

•

практична изведба на класична фасада, термоизолациски фасаден
систем и фасадно цокле

•

познавање на стандарди и контрола на квалитет на изведба на фасада;

•

познавање на прописи за заштита при работа, заштита на околина и
користење на средства за лична заштита

•

запознавање со начините на евалуација на претходните познавања од
оваа област и примена на процедурите за оценување со цел да се
овозможи сертифиирање преку орепознавање на претходното учење.

Резултати од учење:
1.

Спроведување на програма за обука за вештини за енергетска
ефикасност за фасадери и користење на наставните материјали за
обука

2.

Спроведување на практична настава за вештини за имплементација
на енергетска ефикасност кај фасади

3.

Оценување на знаењата и вештините на градежните работници;
стекнати преку информалниот процес на образование, во процесот
на препознавање на претходните знаења на вештини за енергетска
ефикасност на згради.

Целна група:
Овој курс е погоден за професионалци во градежништвото, архитектурата,
машинството или електроенергетиката, кои имаат предиспозиции за
вклучување во процесот на обучување на возрасни.
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Training of TRAINERS

Catalogue of training offer

Тrainer for upgrading the skills of Roof construction workers,
for implementation of energy efficiency measures

Code of training: TrEEC2
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Applicants must have completed:
- higher education or post-secondary
education ie master’s exam or
four-year secondary technical education in civil engineering, architecture,
mechanical engineering or electrical
engineering.
Work experience:
at least 5 (five) years in the construction
sector of which
at least 2 (two) years in implementing
energy efficiency measures

Description:
This course will focus on:
•

teaching apporoach in training of Roof construction workers with unpgrading of energy efficiency skill

•

knowledge on the most recent principles, standards and regulations regarding EE of buildings, in accordance with the national and the EU policies

•

knowldegde of the materials, tools and equimpment, for performance of EE
roofs and proper utilization

•

knowledge of the technologies and skills for construction, reconstruction,
maintainance, examination and diagnostics, quality control of EE roofs

•

safety and health while in roof construction, management of the basic risks

•

practical training for proper construction of EE roofs: planning, proper layering of the components, utilization of tools and equipment as well as proper
performance of the specific details

•

introduction to evaluating prior knowledge and skills and applying assessment procedures to enable certification through Recognition of Previous
Learning – RPL.

Learning outcomes:
1.

Implementation of training program for upgrading the energy efficiency
skills of roof construction workers and usage of the developed training materials

2.

Performance of practical training for skills for construction, reconstruction
and maintenance of energy efficient roof construction

3.

Assesement of knowledge and skills of building sector workers acquired informally, in the Process of Recognition of previous knowledge and skills for
energy efficiency of buildings.

Target group:
This course is suitable for professionals in civil engineering, architecture, mechanical engineering or electrical engineering who have a predisposition to engage
in the adult training process.

Обука на ОБУЧУВАЧИ

Каталог на обуки

47

Обучувач за надградба на вештини на кровопокривачи,
за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: TrEEC2
Траење: 80 часови
Предуслови:
Кандидатите треба да имаат
завршено:
-високо образование или постсредно
образование, т.е. мајсторски испит
или
четиригодишно средно
техничко образование во
областа на градежништвото,
архитектурата, машинството или
електроенергетиката.
Работно искуство:
најмалку 5 (пет) години во градежен
сектор, од кои
најмалку 2 (две) години во
спроведување мерки за енергетска
ефикасност

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките опфаќа:
•

едукативен пристап во обука на Кровопокривачи со надградба на
вештини за енергетска ефикасност

•

познавање на актуелните принципи, стандарди и регулатива за ЕЕ на
згради во согласност со националните и политиките на ЕУ

•

познавање на материјалите, алатот и опремата за изведба на ЕЕ
кровови и соодветна примена

•

познавање на технологиите и вештините за изведба, реконструкција,
одржување, испитување и дијагностика, контрола на квалитет на ЕЕ
кровови

•

безбедност и здравјето при работа на кров, справување со основните
ризици и опасности

•

практична обука за правилна изведба ЕЕ кровни конструкција:
планирање, редослед на компонентите, правилна употреба на алатот
и опремата и третман на специфичните детали

•

запознавање со начините на евалуација на претходните познавања од
оваа област и примена на процедурите за оценување со цел да се
овозможи сертифиирање преку препознавање на претходното учење.

Резултати од учење:
1.

Спроведување на програма за обука за вештини за енергетска
ефикасност за кровопокривачи и користење на наставните материјали
за обука

2.

Спроведување на практична настава за вештини за изведба,
реконструкција и одржување на енергетски ефикасни кровни
конструкции

3.

Оценување на знаењата и вештините на градежните работници
стекнати преку информалниот процес на образование, во процесот
на препознавање на претходните знаења на вештини за енергетска
ефикасност на згради.

Целна група:
Овој курс е погоден за професионалци во градежништвото, архитектурата,
машинството или електроенергетиката, кои имаат предиспозиции за
вклучување во процесот на обучување на возрасни.
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Training of TRAINERS

Catalogue of training offer

Тrainer for upgrading the skills of Carpenter Installers,
for implementation of energy efficiency measures

Code of training: TrEEC3
Duration: 80 hours
Prerequisite:
Applicants must have completed:
- higher education or post-secondary
education ie master’s exam or
four-year secondary technical education in civil engineering, architecture,
mechanical engineering or electrical
engineering.
Work experience:
at least 5 (five) years in the construction
sector of which
at least 2 (two) years in implementing
energy efficiency measures

Description:
This course will focus on:
•

teaching apporoach in training of Carpenter Instalers with unpgrading of
energy efficiency skill

•

general knowledge for energy efficiency (EE) building, indicators and standars of EE, problems, causes and consequences

•

general knowledge for an equimpment, materials and components of windows systems

•

skills fo installing of an windows systems

•

skills fo maintenance of an windows systems

•

practical training for construction windws and installation of windows systems

•

introduction to evaluating prior knowledge and skills and applying assessment procedures to enable certification through Recognition of Previous
Learning – RPL.

Learning outcomes:
1.

Implementation of training program for upgrading of energy effficiency skills
to carpenter installers and usage of developed training materials

2.

Implementation of practical training of skills for constructions, installing and
maintenning of windows systems

3.

Assesement of knowledge and skills of building sector workers acquired informally, in the Process of Recognition of previous knowledge and skills for
energy efficiency of buildings.

Target group:
This course is suitable for professionals in civil engineering, architecture, mechanical engineering or electrical engineering who have a predisposition to engage
in the adult training process.

Обука на ОБУЧУВАЧИ

Каталог на обуки
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Обучувач за надградба на вештини на столари,
за имплементација на мерки за енергетска ефикасност

Код на обуката: TrEEC3
Траење: 80 часови
Предуслови:
Кандидатите треба да имаат
завршено:
-високо образование или постсредно
образование, т.е. мајсторски испит
или
четиригодишно средно
техничко образование во
областа на градежништвото,
архитектурата, машинството или
електроенергетиката.
Работно искуство:
најмалку 5 (пет) години во градежен
сектор, од кои
најмалку 2 (две) години во
спроведување мерки за енергетска
ефикасност.

Опис:
Програмата според која ќе се реализираат обуките опфаќа:
•

едукативен пристап во обука на инсталатери за столарија со надградба
на вештини за енергетска ефикасност

•

општо знаење за енергетска ефикасност (ЕЕ) на згради, мерни
единици и стандарди на ЕЕ, проблеми, причини и последици

•

општо знаење за опремата, материјалите и елементите на прозорските
системи

•

вештини за монтирање на прозорски системи

•

вештини за одржување на прозорски системи

•

практична настава за конструирање на прозорски компоненти и
монтажа на прозорски системи

•

запознавање со начините на евалуација на претходните познавања од
оваа област и примена на процедурите за оценување со цел да се
овозможи сертифиирање преку препознавање на претходното учење.

Резултати од учење:
1.

Спроведување на програмата за обука на столари со вештини за
имплементација на мерки за енергетска ефикасност и користење на
наставните материјали за обука

2.

Спроведување на практична настава за вештините за конструирање,
инсталирање и одржување на прозорски системи

3.

Оценување на знаењата и вештините на градежните работници
стекнати преку информалниот процес на образование, во процесот
на препознавање на претходните знаења на вештини за енергетска
ефикасност на згради.

Целна група:
Овој курс е погоден за професионалци во градежништвото, архитектурата,
машинството или електроенергетиката, кои имаат предиспозиции за
вклучување во процесот на обучување на возрасни.
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Catalogue of training offer

Services on TRAINING PROVIDERS

Training on implementation of the Methodology
for the process of Recognition of Prior Knowledge and Skills,
for training providers
People are gaining knowledge every day, and this happens always and everywhere. Every experience gained leads to new skill,
knowledge and/or competence. Although learning usually takes place through formal education, which is always organized,
planned and with clearly defined goals, much of the knowledge is acquired through non-formal or informal education. Informal
knowledge is often equated with the experience gained from everyday life.
For people, especially adults who are outside the formal education or non-formal education system, the knowledge and skills acquired at home, in the workplace or in everyday life are much more important, relevant and meaningful sometimes even more than
the knowledge acquired in formal education. In the EU countries and globally, there is increased awareness that informal knowledge
is a rich source of human values, ie capital to be valued. Therefore, recognizing and validating the RESULTS of non-formal and informal
learning makes human knowledge, skills and competences more visible and therefore more valuable.
Within the Knowledge and Skills Management Center, a Methodology of the process of recognition of prior knowledge and skills has
been developed and implemented as a tool for evaluating nonformally and informally acquired knowledge, in a wide multidisciplinary range of professions and occupations.
The specific goals of the process of recognizing and validating nonformal and informal learning are:
•

evaluating non-formal learning acquired in the workplace or through appropriate training, programs and courses, by linking
(comparing) learning outcomes with the competences for a particular occupation defined in the National Qualifications Framework and occupational standard;

•

creating a link between the informal learning process in which individuals are already involved and formal education;

•

establishing a correlation between the student’s personal and professional development and establishing a clear link between
the knowledge already achieved and future learning opportunities;

•

identifying knowledge and skills that are common to different types and degrees of learning and different work environments
and ensuring their transferability.

The Methodology is a guide through the process of validating non-formal and informal learning and is intended for: assessors, candidates and potential candidates, employers and accredited training providers.
The Methodology is an additional learning material in the training of certified assessors, in order to familiarize them with key aspects
of quality assessment practice, including the principles of assessment and the application of a wide range of assessment methods.
It should help assessors to organize and implement an applicable process of validating knowledge and skills acquired in non-formal
and informal education and provide support to employers and candidates by providing good information and familiarity with the
entire validation procedure.
Therefore, Knowledge and Skills Management Center is organizing trainings which enable replication of the developed Methodology
and is offering support in the implementation of the process of recognition and validation of non-formal and informal learning, for
training providers interested in replication.

Услуги на ПОНУДУВАЧИ НА ОБУКИ

Каталог на обуки
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Обука за имплементирање на Методологијата на процесот
на препознавање на претходни знаења и вештини, за
понудувачи на обуки
Луѓето секојдневно се здобиваат со знаења, а тоа се случува секогаш и секаде. Секое здобиено искуство води до нова
вештина, знаење и/или компетенција. Иако учењето вообичаено се одвива преку формалното образование, што секогаш
е организирано, планирано и со јасно дефинирни цели, голем дел од знаењето се стекнува преку неформалното или пак
информалното образование. Информалното знаење честопати се поистоветува и со стекнатото искуство од секојдневниот
живот.
За лицата, пред се` возрасните, кои се надвор од формалниот образовен систем или системот на неформални обуки,
знаењата и вештините стекнати дома, на работното место или пак од секојдневното искуство, се многу поважни, порелевантни
и позначителни понекогаш дури и од знаењето стекнато во формалното образование. Во земјите на Европската унија (ЕУ),
но и глобално, се` повеќе расте свесноста дека информалното знаење претставува богат извор на човекови вредности,
т.е. капитал кој треба да се вреднува. Затоа, препознавањето и валидирањето на РЕЗУЛТАТИТЕ од неформалното и
информалното учење, ги прави човековите знаења, способности и компетенции повидливи, а оттаму и повредни.
Во рамките на Центарот за менаџирање на знаење и вештини е развиена и се имплементира Методологија на процесот
на препознавање на претходни знаења и вештини, како алатка за вреднување на неформално и инфромално стекнатите
знаења во широк мултидисцилплинарен спектар на професии и занимања.
Специфичните цели на процесот на препознавање и валидирање на неформалното и информалното учење се:
•

вреднување на неформалното учење стекнато на работното место или преку соодветни обуки, програми и курсеви,
преку поврзување (споредување) со резултатите од учењето со компетенциите за одредено занимање дефинирани во
Националната рамка на квалификации и стандардот на занимање;

•

создавање врска меѓу неформалниот процес на учење во кој индивидуите се веќе вклучени и формалното образование;

•

воспоставување корелација меѓу личниот и професионалниот развој на ученикот и создавање јасна врска помеѓу
знаењето што е веќе постигнато и идните можности за учење;

•

идентификување знаења и вештини што се заеднички за различни видови и степени на учење и за различни работни
средини и обезбедување нивна преносливост.

Методологијата претставува водич низ процесот на валидирање на неформалното и информалното учење и е наменет за:
оценувачите, кандидадите и потенцијалните кандидати, работодавците и акредитираните понудувачи на обуки.
Методологијата претставува дополнителен учебен материјал при обуките на сертифицирани оценувачи, со цел запознавање
со клучните аспекти на квалитетна оценувачка пракса, вклучувајќи ги принципите на оценување и примената на широк
спектар на оценувачки методи. Таа треба да им помогне на оценувачите да организираат и да спроведат применлив
процес на валидирање на знаењата и вештините стекнати во нефорланото и информалното образование и да овозможи
поддршка на работодавците и кандидатите, нудејќи добра информираност и запознаеност со целата процедура на
валидација.
Затоа во организација на Центарот за менаџирање на знаење и вештини се спроведуваат организирани обуки за понудувачите на обуки, кои овозможуваат реплицирање на развиената Методологија и поддршка во имплементирањето на процесот
на препознавање и валидирање на неформалното и информалното учење, наменети првенствено за понудувачите на
обуки.
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