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PHCC passzívházépítő szakember-tanfolyam

PHCC
LEÍRÁS
A jelen továbbképzési ajánlatot a PHCC – PassiveHouseCraftsmenCourse projekten belül fejlesztették
ki mint Európa-szerte az első, moduláris, a szakemberek nyelvén szóló tanfolyamot passzívházépítő
szakemberek számára, előkészülvén az ISO 17024 szerinti személyi tanúsításhoz, és pilottanfolyamként első alkalommal kerül lebonyolításra. A PHCC projektet a határon túli osztrák-magyar
együttműködés 2007-2013 programja keretében az Európai Bizottság, Stájerország tartomány,
valamint Burgenland tartomány támogatja – ezért a pilot-tanfolyamon való részvétel térítésmentes.
CÉLCSOPORT
A résztvevők kiválasztását (legalább 5 év szakmunkásként vagy 3 év tapasztalat
passzívházakkal/alacsony energiájú házakkal) az igazolt képesítés alapján a projektteam végzi.
Azonos képesítés esetén a jelentkezés dátuma (2012. X. 8-tól) dönt. Az érdeklődő és megfelelő
képesítésű résztvevők az opcionális, 6 OE-es tréner-modul elvégzése után lehetőséget kapnak arra,
hogy a jövőben előadókként tevékenykedjenek. A kiértékelés megtörténte után az oktatási anyagok
letölthető formában térítésmentesen rendelkezésre állnak a projekt honlapján: www.phcc.info
CÉL
A résztvevők megalapozott alapképzést kapnak az új építésű és felújításos passzívház-projektek
sikeres konstrukciós, épületgépészeti és gazdaságos lebonyolításához.
TARTALOM
Az oktatási koncepció, melynek súlypontja az „új épület”, kereken 75 OE-t foglal magába, ezek alapját
egy ilyen formában először rendelkezésre álló, 120 oldalas szakmai tankönyv képezi, s melyeknek
egy-egy harmadát a tanteremben, a tanműhelyben, valamint építkezéseken fogják elvégezni.
Kiegészítésként e-learning platform áll rendelkezésre az elmélyült egyéni tanuláshoz.
Az újszerű továbbképzési ajánlat gyakorlatközeli módon, modulárisan, szakmaspecifikusan és a
kapcsolódási pontokat optimalizálva közvetíti a passzívháznak megfelelő szerkezetkivitelezést,
alaptudást, elmélyülő tudást és gyakorlati feladatokat nyújtva, az alábbi modulok segítségével:
> Bevezetés
> Épületfizikai alapok
> Épületburkolat, légtömörség és hőhídmentesség
> Ablakok & ajtók, csatlakozások és a természetes fény menedzselése
> Építőanyagok & ökológia
> Földdel érintkező szerkezetrészek
> Részletes kivitelezés öt PHI-, ill. klíma:aktív tanúsítású objektum alapján, a családi háztól a
többszintes épületig, téglaszerkezetes, kéregbetonos, favázas, tömör fa és vegyes építési módban
> Szellőzéstechnika és épületgépészet, hőellátás
> Lapos és meredek hajlású tetők
> Opcionális tréner-modul (6 OE)
JELENTKEZÉS
2012. X. 8 – 2012. XII. 7.
A későbbi jelentkezéseket nem tudjuk figyelembe venni

FIGYELEM
A felvételkor előnyt élveznek azok a megfelelő képzettségű résztvevők, akiket érdekel az, hogy a
később megtartandó szakember-tanfolyamokon előadóként tevékenykedjenek.
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