PHCC
Passzívház Szakmunkásképző Tanfolyam - Európaszerte az első Passzívház szakmunkásképző tanfolyam kifejlesztése, az ECVETkreditpontrendszer előkészítésével, határon átnyúló alkalmazással
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A PHCC - PassiveHouseCraftsmenCourse - projekt célja az idevágó, Európa-szerte első, a "szakemberek nyelvén szóló", ISO
17024 szerint tanúsított tanfolyam, az e-learning platform és a Senior Coaching modell kifejlesztése, amelyet az EU Európai
Territoriális Együttműködés Ausztria-Magyarország 2007 - 2013 program-irányvonala keretében az Európai Unió, a stájer és a
burgenlandi tartományi kormány, valamint a magyar állam támogat.
Olyan innovatív oktatási koncepciót dolgoznak ki passzívházépítő szakembereknek, amellyel jelentősen hozzájárulnak a passzívés pluszenergia-házak létesítése során a minőségbiztosításhoz. A moduláris és szakmaspecifikus tanfolyami koncepció elméleti
oktatásból, tanműhelyi gyakorlóegységekből és passzívház-építkezéseken végzett gyakorlatból tevődik össze. Célcsoportjai közé
tartoznak a kivitelező építőipari és építőipart kiszolgáló szakmák szakmunkásai és építésvezetői.
Lead Partner: IG PASSIVHAUS PLUS (IG PH), 8230 Hartberg, www.passivhausplus.at
Projektpartner:
.
.
.
.

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA), HU-8900 Zalaegerszeg, www.zmva.hu
EU-Regionalmanagement Oststeiermark (RMO), 8160 Weiz, www.regionalmanagement.at
Pannon Egyetem (PAE), HU-8800 Nagykanizsa,www.uni-pannon.hu
Technologieoffensive Burgenland GmbH (TOB), 7000 Eisenstadt, http://www.tobgld.at/
>> Közelebbi információkat talál a csatolt projektinformációban

Sajtókonferencia 2012. IX. 24-én Fürstenfeldben a szakember-tanfolyam bevezető lebonyolításáról
2013 februárjában kerül sor Fürstenfeldben a szakember-tanfolyam pilot-lebonyolítására. Ezzel kapcsolatban 2012. IX.24.-én
Fürstenfeldben sajtókonferenciára került sor, melynek keretében együttműködési nyilatkozatot írtak alá Fürstenfeld város, az IG
PASSIVHAUS PLUS, a Stájer Építési Akadémia és az EU kelet-stájer regionális vezetése képviselői a passzívházépítő
szakember-tanfolyam pilot-végrehajtásáról.
A szakember-tanfolyam költségmentes(!) pilot-lebonyolítása 72 oktatási egységet foglal magába, és 2013. II. 4 -14 között kerül
sor rá a fürstenfeldi szakmunkásképző iskolában. Időben közel hozzá egy másik pilot-tanfolyam fog magyar nyelven lezajlani.
Infó és jelentkezések 2012.X.8.-tól itt: +43 (0) 3125 / 218 173 és
office@stmk.bauakademie.at.
>> Közelebbi információkat talál a mellékletben (sajtószöveg, az Építési Akadémia tanfolyamleírása)

A PHCC tanfolyam TOB - ISO-tanúsítása és implementációja
A PHCC projekt keretében a Technologieoffensive Burgenland (TOB) fogja átvenni a PHCC tanfolyam ISO-tanúsításának
koordinálását. A projekt e feladat-területén belül a tanfolyamot az Európai Parlament és Tanács azon ajánlatának megfelelően
fogják megvizsgálni, amely az ECVET kritériumoknak megfelelő teljesítménypont-rendszer létrehozását javasolja a
szakképzésben. Az ISO tanúsítás eszerint a résztvevők, tanárok képzése és azon tartalmak minőségének kialakítása szerint

történik meg, amelyeket a tanfolyamon belül kínálnak, hogy a jövőben a tanfolyam tartós minőségben terjedhessen el a
mindenkori régiókban.
Ezenkívül a TOB meg fogja vizsgálni a PHCC tanfolyam implementációs, ill. finanszírozási lehetőségeit Burgenlandban és
Pannóniában, hogy leegyszerűsítse a PHCC tanfolyam meghonosodásának megvalósítását.
További információkat tölthet le a PHCC-ről, ill. a TOB-ról innen: www.phcc.info ill. www.tobgld.at

2012. június 6.
Sajtókonferencia és Workshop A Pannon Egyetem nagykanizsai Kampuszának A épületében
2012. június 6. szerdán 13:30-kor a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának, A épületében sajtótájékoztatót tartott a PEN
kampuszának igazgatója, Dr. Birkner Zoltán és a PHCC projekt egyetem által végzett munkálatait menedzselő Jaskó Szilárd. A
sajtótájékoztató hatására sajtó-anyag jelent meg a Zalai Hírlapban, a Kanizsa TV-ben, a Kanizsa újságban.
2012. június 6. szerdán 14:00 órakor a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán megrendezésre került a "PHCC Workshop e-learning tananyagok kifejlesztése a Passzívház Szakmunkás képző tanfolyam projekt keretében" nevű nyilvános workshop, ahol
a szép számban megjelent érdeklődőknek be lett mutatva a projekt során használt e-learning keretrendszer, valamint
bemutatásra kerültek a kifejlesztendő moduloknak a tervei. Az előadások után a hallgatóságot bevonva közösen megvitatták a
felmerült kérdéseket. A megbeszélés során számos hasznos és jó ötlet érkezett, amelyek integrálásra kerültek a rendszer
terveibe. A kifejlesztett rendszer éles tesztelése az év végére várható.

ZMVA - Kutatás és elemzés
A CEEBEE projekt alapján a ZMVA kutatást végzett az építőipari mesterek képzési és továbbképzési rendszereiről
magyarországi viszonylatban.
A közeljövőben a ZMVA 15-15 magyar és osztrák építőipari vállalkozást kérdez meg a képzési igényeikről a magas
hatékonyságú építészet területén.
A programba bevonták a szakképzésért felelős kamarát, és régió négy iskoláját, köztük a nagykanizsai Széchenyi-Zsigmondy-,
valamint a zalaegerszegi Deák-Széchenyi- szakközépiskolát. Utóbbi intézmény három területen tud kapcsolódni a projekthez
tudtuk meg Böröcz Csaba műszaki igazgatóhelyettestől:
. épületgépészet
. építési szakértői csoport (kivitelezés)
. faipar, faépítészet
Amint elkészülnek a tananyagok, megpróbálják beépíteni azokat a meglevő tantervekbe. Magyarországon jelenleg nincsen ilyen
jellegű államilag elismert továbbképzés, ezért még fontosabbnak tűnik ezt a tudást a jövőben kurzusok során közzétenni.
"A PHCC projektet az Ausztria- Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Magyar, és a Stájer Tartomány 7 szakosztálya, valamint Burgenland támogatja."

Gemäß dem Telekommunikationsgesetzes (TKG Paragraph 107) dürfen Mails nur mehr mit dem Einverständnis der Empfänger/innen versendet werden. Wollen Sie weiterhin auf diesem Weg vom EU Regionalmanagement Oststeiermark informiert werden, werden Sie weitere Kurzmitteilungen erhalten. Falls Sie keine
weiteren Zusendungen wünschen, bitten wir Sie unter An-/Abmeldung sich abzumelden. Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler. Natürlich kann auch zu einem späteren Zeitpunkt ihre Zustimmung jederzeit widerrufen werden.
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