
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатни IT обуки за невработени лица  

од 18-34 години за следните професии: 
 

 

 

 

 

 

 



1. Full Stack Java Developer  

 

Теоретскиот дел од програмскиот пакет ќе им овозможи на слушателите да се запознаат со 

објектно-ориентираното програмирање и да стекнат знаење како да развиваат конзолски и 

веб апликации. Низ практични вежби слушателите ќе ги изучат главните функционалности 

и можности на програмскиот јазик JAVA и да се квалификуваат како Full Stack Java 

програмери (девелопери). 

 

Модуларен програмски пакет Full Stack Java development 
 

Ред.Бр. Модул за обука Број на 

часови по 

модул 

Назив на 

титула 

Број на слушатели 

1 Java Fundamentals SE8 40 OCA, Java SE8 

Programmer 

 (1Z0-808) 

  

60 

2 Java Programming SE8 40 

3 My SQL for Developers 32 

 

 

  



2. Front-end MERN Stack Development  

 

Програмскиот пакет ќе им овозможи на слушателите да научат да изработуваат веб 

апликации и сервиси. Акцентот ќе биде ставен на програмирање на клиентска страна со 

користење на најновите стандарди за приказ и организирање на информации преку HTML5 

и CSS3 и користење на функционалностите на прелистувачите преку JavaScript. 

Со програмскиот пакет ќе биде покриена една од најкористените платформи Node.js 

базирана на V8 JavaScript механизмот и MongoDB база на податоци. Слушателите ќе можат 

да изградат најмодерни кориснички интерфејси со примена на React - JavaScript 

бибилиотека. 

 

Модуларен програмски пакет Front-end MERN Stack Development 

Ред.Бр. Модул за обука Број на часови по 

модул 

Назив на 

титула 

Број на 

слушатели 

1 20480C: Programming in 

HTML5 with Java Script and 

CSS3 

40 Microsoft 

Technology 

Associate: 

Introduction 

to 

Programming 

Using HTML 

and CSS 

(MTA- 98-

383) 

60 

2 Node.js & MongoDB 30 

3 React.js 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Data analyst  

Програмскиот пакет ќе им овозможи на слушателите запознавање со: 

1. техники за пишување на основен “SELECT statement” за извлекување на податоци од 

“SQL server“ 

2. техники за подредување и групирање на податоците 

3. примена на агрегатни функции и 

4. начин на презентација на податоците  

Дополнително слушателите ќе се стекнат со BI вештини за анализа на податоци во Excel, за 

креирање графикони, за користење Pivot Charts и за креирање Data model во Excel. Покрај 

горенаведените вештини слушателите ќе имаат можност да се запознаат со најбараната 

алатка за анализа на податоци - Power BI и да научат да го применуваат целиот life cycle за 

анализа, почнувајќи од подготовка на податоците, креирање на Data Modelот, 

визуеализација и донесување на заклучоци. 

Во процесот на учење слушателите ќе се запознаат и со начинот на агилно работење во 

тимови. 

 

 

Модуларен програмски пакет Data analyst 

Ред.Бр. Модул за обука Број на часови 

по модул 

Назив на 

титула 

Број на 

слушатели 

1 55232: Writing Analytical Queries 

for business intelligence 

24 Microsoft 

Certified: 

Data 

Analyst 

Associate 

(DA-100) 

60 

2 20779: Analyzing Data with Excel 24 

3 DA-100: Analyzing Data with 

Power BI 

32 

4 Scrum master Certified 20 

 

 

 

 

 

 

 



4. Automation tester  

 

Теоретскиот дел од модуларниот програмски пакет ќе им овозможи на слушателите: 

• да ги научат практиките на објектно-ориентираното програмирање кое подоцна ќе 

биде основа за пишување на скриптите во процесот на автоматско тестирање и 

• да ги обезбедат потребните знаења за професијата софтвер тестер, односно да се 

запознаат со принципите, фазите, нивоата и типовите на тестирање, функционално 

и нефункционално тестирање, статично и динамично тестирање, black box и white 

box тестирање, дизајнирање на ефикасни тест случаи, извршување на истите, 

пишување детални извештаи за дефекти и exploratory тестирање.  

Со примена на практичниот дел за автоматско тестирање на веб апликации, слушателите ќе 

стекнат самостојност во креирање на автоматски тестови со Selenium WebDriver без надзор. 

 

 

Модуларен програмски пакет Automation Tester 

Ред.Бр. Модул за обука Број на 

часови по 

модул 

Назив на 

титула 

Број на слушатели 

1 Java Fundamentals 40 ISTQB 

Foundation 

Tester 

(CTFL-001) 

  

24 

2 ISTQB Software 

Testing Foundation 

24 

3 A4Q Selenium Tester 

Foundation 

24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. UX design specialist  

 

Модуларниот програмски пакет за UX Design Specialist ќе ги опфати новите технологии за 

дизајнирање на целосно прилагодлива веб страна и апликација. Слушателите ќе научат како 

да креираат стратегија на производ базирана на корисничко искуство, да дефинираат 

функционалности и интеракција во кориснички интерфејс, да изработат прототип на веб 

проект и да ја тестираат идејата. 

 

Модуларен програмски пакет UX Design Specialist 

Ред.Бр. Модул за обука Број на 

часови по 

модул 

Назив на 

титула 

Број на 

слушатели 

1 Веб дизајн процес (вклучено Creative 

Thinking) 

24 Adobe 

Certified 

Associate in 

Multiplatform 

Animation 

using Adobe 

Animate CC 

2018 

(ACA_701) 

24 

2 Кориснички UX/UI принципи (вклучено 

Adobe XD) 

30 

3 Adobe Animate + ACA Exam 30 

4 Веб оптимизација и аналитика 30 

5 SCRUM Master Certified 20 

6 Дизајн на веб страна (практичен 

предмет) 

24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ISTQB software tester 

Овој модуларен програмски пакет е наменет за оние кои сакаат да навлезат во принципите 

на тестирањето како подршка на процесот на развој на апликации во агилни проекти. 

Теоретскиот дел од програмскиот пакет ќе им овозможи на слушателите да се запознаат со 

основите на динамичките и статичките техники за тестирање на софтверските решенија, 

како и со процесот на планирање на тестирањето и алатките кои се користат за таа намена. 

Мануелното тестирање најдобро одговара на сценаријата за exploratory тестирање и и error 

guessing. 

Практичниот дел од програмскиот пакет ќе им овозможи на слушателите да се стекнат со 

знаења за концептот на тестирање на софтверски решенија во агилна околина, работење во 

агилен тим, со посебен акцент на важноста на тестерот и соработката со останатите членови 

од агилниот тим, за успешно завршување на еден проект. 

Модуларен програмски пакет ISTQB Software Tester 

Ред.Бр. Модул за обука Број на 

часови по 

модул 

Назив на титула Број на 

слушатели 

1 ISTQB Software Testing Foundation 24 ISTQB 

Foundation 

Tester (CTFL-

001); 

ISTQB Agile 

Tester (CTFL-AT) 

24 

2 ISTQB Foundation Extension Agile 

Tester 

16 

3 Scrum Master Certified 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cloud administrator  

 

Целта на модуларниот програмски пакет е да се научат основите за дизајнирање и 

имплементација на ИТ инфраструктура на најкористената AWS Cloud платформа. Со цел 

вклопување на AWS сервисите во Cloud базирани решенија, слушателите треба да имаат 

познавање и од областа на администрација на компјутерски системи, дизајн, 

имплементација и одржување на компјутерски мрежи. Дополнително на тоа слушателите 

треба практично да ги оптимизираат AWS Cloud моделите за оптимални ИТ решенија во 

една компанија. 

 

Модуларен програмски пакет Cloud Administrator 

Ред.Бр. Модул за обука Број на 

часови по 

модул 

Назив на титула Број на 

слушатели 

1 CCNA – Implementing and 

Administering Cisco Solutions 

40 AWS Certified 

Solution Architect - 

Associate 

(SAA-C01) 

  

24 

2 20742: Identity with Windows 

Server 2016 

40 

3 AWS Cloud Practitioner 

Essentials & Architecting on AWS 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Python Developer  

 

Целта на програмскиот пакет е самостојно поставување на Python работната околина и 

извршување на операции со различни типови на податоци и структури. Дополнително, 

слушателите ќе се запознаат со работа и употреба на бази на податоци, пронаоѓање и 

справување со грешки, читање и пишување на код. Понатаму следи имплементирање на 

претходно стекнатите знаења во поголеми програми, испишување на класни методи и 

креирање на тестови во Python. Слушателите ќе се запознаат со платформата Django и 

основи на web development во истата со креирање на прва веб апликацијa. 

 

Модуларен програмски пакет Python Developer 

Ред.Бр. Модул за обука Број на часови 

по модул 

Назив на титула Број на 

слушатели 

1 Phyton I ниво 30 Certified Entry – 

Level Phyton 

Programmer 

Certification 

(PCEP – 30 – 01) 

24 

2 Phyton II ниво 30 

3 Работа на реален проект 

под менторство 

30 

 


