
Ta projekt se financira iz programa za raziskave in 
inovacije v okviru pobude Evropske unije Obzorje 2020 

na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih 
sredstev št. 649473.

Strokovno multidisciplinarno 
usposabljanje ter nenehni razvoj 
spretnosti in znanj za načela v zvezi 
s sNPE
 

Projekt PROF/TRAC je triletni projekt, 
ki ga financira EU in se je začel izvajati 
marca 2015. Ekipa razvija evropski 
program usposabljanja in kvalifikacij v 
okviru procesa vseživljenjskega učenja 
za nenehni razvoj ter nadgrajevanje 
veščin tehničnih strokovnjakov, 
arhitektov, inženirjev in upravnikov 
stavb, ki sodelujejo pri izdelavi načrtov 
in gradnji stavb s skoraj nično porabo 
energije (sNPE).

www.proftrac.eu
kontakt:info@proftrac.eu

PROGRAM USPOSABLJANJA IN 
KVALIFIKACIJ PROJEKTA 
PROF/TRAC

Pilotni tečaji in začetek izvajanja 
programa usposabljanja 
Drugo leto projekta bo na Danskem, Nizozemskem, v 
Španiji, Italiji, na Češkem, v Sloveniji in na Hrvaškem 
organiziranih sedem pilotnih tečajev, ki se bodo začeli 
izvajati junija 2016. Namen projekta PROF/TRAC je v 
okviru trajnostne sheme, v katero se vpisujejo novi 
izvajalci usposabljanj, med trajanjem projekta 
usposobiti 700 strokovnjakov, do leta 2020 pa skupaj 
1500.

Ko bo shema razvita, bodo združenja na ravni EU, tj. 
REHVA, ACE in Housing Europe, sprejemala druge 
izvajalce usposabljanj iz vse Evrope.

www.ckait.cz

www.aau.dk

www.housingeurope.eu

www.five.es

www.cnappc.it

www.isso.nl

www.cvut.cz

www.huygen.net

www.hkis.hr

www.rehva.eu

www.tvvl.nl

www.zaps.si

www.danvak.dk

www.atecyr.org

www.ace-cae.eu

REHVA ACE HOUSING
EUROPE

ORGANIZACIJE,  KI  ŠIRIJO INFORMACIJE IN
 ZNANJE,  NA RAVNI EU

USPOSABLJANJE V PROJEKTU PROF/TRACK
Skupina izvajalcev 

usposabljanj in 
strokovnjakov za sNPE

Zbirka gradiva za 
usposabljanje

Orodja za 
samoocenjevanje 
za strokovnjake

RAVEN EU

LOKALNA RAVEN

ATECYR CKAIT CNAPPC HKIS

DANVAK TVVL ZAPS

IZVAJALCI USPOSABLJANJ

STROKOVNJAKI

S
P
O
D
B
U
J
A
N
J
E

R
A
Z
Š
I
R
J
A
N
J
E

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



CILJI IN PRVI REZULTATI 
PROJEKTA PROF/TRACK

Evidentiranje spretnosti, znanj in 
kvalifikacij

Pri projektu PROF/TRAC se je razvila 
skupna metodologija za evidentiranje 
spretnosti, znanj in kvalifikacij, ki temelji 
na izkušnjah pobude BUILD UP Skills. 
Evidentirajo se strokovni profili in vrzeli v 
spretnostih in znanjih. Sedem partnerskih 
držav je že evidentiralo spretnosti, znanja 
in kvalifikacije za opredelitev tržnih gibanj 
in potreb po usposabljanju v Evropi. 
Izvajalcem usposabljanj, ki sodelujejo pri 
programu, bo ponujena metodologija za 
evidentiranje spretnosti in znanj.

Platforma za evropsko 
usposabljanje in kvalifikacije

Platforma projekta PROF/TRACK za 
odprto spletno usposabljanje se uporablja 
kot:

• zbirka informacij o evropskem programu 
usposabljanja, izvajalcih usposabljanj in 
organizacijah za usposabljanje ter 
poklicnih profilih, ki so potrebni za 
stavbe s skoraj nično porabo energije 
(gradnja in prenova);

• zbirka obstoječega gradiva za 
usposabljanje, povezanega s stavbami s 
skoraj nično porabo energije (gradnja in 
prenova);

• Skupna evropska platforma za 
izobraževanje strokovnjakov s področja 
gradbeništva s spletnimi orodji za 
usposabljanje in aplikacijo PROF/TRAC.

Program Usposabljanje 
izvajalcev usposabljanja

V okviru projekta PROF/TRAC je bil razvit 
evropski program usposabljanja izvajalcev 
usposabljanja, da bi se omogočili 
učinkovita uporaba, prilagoditev in 
izvajanje gradiva za usposabljanje na ravni 
EU, obstoječih struktur usposabljanja in 
sistema potrjevanja v nacionalnih 
programih stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja. „Usposobljeni izvajalci 
usposabljanj“ bodo delovali kot 
ambasadorji razvitega programa 
kvalifikacij za stavbe s skoraj nično porabo 
energije ter skrbeli za nadaljnji razvoj in 
izvajanje ukrepa na državni ravni ob 
upoštevanju nacionalnih potreb in razmer. 
Na prvem tečaju usposabljanja izvajalcev 
usposabljanja, organiziranem februarja 
2016 v Pragi, se je usposabljalo več kot 
dvajset strokovnjakov iz sedmih držav.

evidentiranje spretnosti in znanj.

Inženir inštalacij
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