





ПРАШАЛНИК ЗА ПРОВАЈДЕРИ НА ОБУКИ
Обуки во неформално образование за имплементација наенергетска ефикасност (ЕЕ) и обновливи извори на енергија (ОИЕ)
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОВАЈДЕРОТ НА ОБУКА
Форма:
Лице за контакт:
Начин на пополнување:
Внесете на кој начин сте го пополниле прашалникот.
Изберете само едно со штиклирање.
1. Кога прв пат е формирана Вашата организација?
2. Колку постојано вработени (пријавени) во овој        момент има вашата организација?
3. Во кои области на енергетска ефикаснот и      обновливи извори ги нудите обуките?
4. Во која мера сметате дека сте информирани за технологиите за енергетска ефикасност во градежништвото?
Страна  / 
5. Дали сте слушнале за Европската стратегија 20-20-20?    Стратегијата цели за 20% да се намалат стакленичките гасови во однос на 1990 година, 20% заштеда на    примарна енергија, 20% учество на обновливите извори на енергија во финалната потрошувачка.
6. Дали испорачувате обуки, курсеви или семинари за енергетска ефикасност? Ако ДА кои?
7. Дали вашите обуки се верифицирани од Центарот за образование на возрасни? Ако не се, зошто?
8. Кои се учесници на вашите обуки, кои тип на работници?
9. Колку обуки за ЕЕ и ОИЕ сте испорачале во последните 3 години?
11. Колку е времетраењето на вашите обуки/курсеви?
10. Кој ја плаќа обуката?
12. Кој е начинот на стекнување квалификации / потврдување на стекнатото знаење од обуката?
13. На кој начин се оспособуваат обучувачите за курсевите/обуките за ЕЕ и ОИЕ?
Страна  / 
15. Кои се пречките според Вас за зголемување на интересот на градежните работници за обука и квалификации за примена        на мерките на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија?
16. Кои се пречките за воведување, имплементација и користење на ЕЕ и ОИЕ?
14. Кои од понудените фактори сметате дека ќе има влијание на потребата од дополнителна обука за градежните работници?
Страна  / 
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Igor Panchevski
Прашалник за провајдери на обуки од сектор неформално образование
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