Sajtószöveg
Az Európa-szerte első ISO-tanúsított passzívházépítő szakembertanfolyam pilot-lebonyolítása Fürstenfeldben
A „PHCC – PassiveHouseCraftsmenCourse“ projekt keretében jelenleg fejlesztik az Európaszerte első, moduláris, passzívházépítő szakember-tanfolyamot a szakemberek nyelvén, ISO
17024 szerinti tanúsítással, és e-learning platformmal. 2013 februárjában zajlik le Fürstenfeld
városában a pilot-tanfolyam. Ott találkoztak most az együttműködés indításához a résztvevő
partnerek is.
A passzív- és a pluszenergia-házak létesítésénél egyre
nagyobb jelentősége van a minőségbiztosításnak.
Jelentősen hozzájárul ehhez a (ETE AT-HU 2007-2013-n
keresztül támogatott) PHCC projekt, amelyet az IG
Passivhaus Plus vezetésével osztrák és magyar
projektpartnerekkel bonyolítanak le.
Az Európai Unió 2010/31/EU irányelve alapján, amely
2020-tól már csak „nearly zero energy buildings“ újonnan
történő építését tervezi, valamint a meglévő épületek
növekvő mértékű felújítása alapján a közeljövőben a
szakképzett szakemberek iránti kereslet erőteljes
növekedésével kell számolni. Azonban a magas
energiahatékonyságú építés területén szinte teljesen
hiányoznak az alap- és továbbképzési ajánlatok.
Pontosan itt lép színre a passzívházépítő szakembertanfolyam. Teljesen újszerű, moduláris felépítésű
didaktikai koncepciót fejlesztenek ki, amely mind a
szakmát kísérve, mind pedig a/z (alap-) képzésben
alkalmazható.
Továbbá
pilot-szerűen
tanúsított
trénereket képeznek ki, akik multiplikátorokként
támogatják a tartós, energia-optimalizált építési módok
elősegítését a határrégióban. Az ISO 17024 szerinti
személyi tanúsítvány, valamint az ECVET- European
Credit System for Vocational Education and Training
előkészítése biztosítja a képzési koncepció nemzetközi
elfogadását, és elősegíti az Európán belüli szakmai
mobilitást.
A célcsoportok a kivitelező építő- és építőipart kiszolgáló
ipar szakmunkásai és építésvezetői.
Werner Gutzwar polgármester számára ez a pilottanfolyam fontos mérföldköve az „energia-optimalizált
építés és felújítás” témájában a kooperációs partnerek
részéről Fürstenfeld városában és régiójában felépíteni
szándékozott képzési helynek.
Az első passzívházépítő szakember-tanfolyamra 2012.
X. 8-tól lehet jelentkezni (feltéve, hogy megfelel bizonyos
kritériumoknak) – lásd a keretes információt.
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A további PHCC-projektpartnerek:
ZMVA – Zala megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
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Jelentkezés a szakember-tanfolyamra:
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Kapcsolatfelvétel és PHCC infó:
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Am Ökopark 6, A-8230 Hartberg
tel.: +43 3332/66 495
stmk@passivhausplus.at,
www.passivhausplus.at

