ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK
Közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért
TÁMOP – 3.2.3-08/1-2009-0006

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Hölgyem, Uram!
A biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár a Bihari Népfőiskolával közösen valósítja
meg a TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0006 nyilvántartási számú projektjét.
A projekt keretében több féle képzést végzünk. Egyik képzésünk napjaink fontos
problémájának segítését, az energia felhasználás racionalizálását, az alternatív energiaforrás
módok, lehetőségek elsajátíttatását tűzte ki célul.
A képzési program elnevezése:
A képzés összes óraszáma:
A képzés moduljai:

Megújuló-energia gazdálkodási szakember
400
- Kulcskompetencia fejlesztés: 80 óra.
- Szakmai elmélet: 250 óra (kontakt órák száma 200).
- Szakmai gyakorlat: 70 óra.
A képzés intenzitása:
heti 3 nap, napi 5 óra (elmélet naponta 14 – 18 óra
között, gyakorlat szombatonként max. 12 óra
időtartamú).
A képzés kezdete:
2010. május 10.
A képzés zárása:
2010. november 30.
(nyári szünet 2010. július 26-tól augusztus 23-ig).
Megengedett igazolt hiányzás:
a kontakt órák 10 %-a.
Belépési szint:
érettségi bizonyítvány.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: modulzárók megléte, záró dolgozat megvédése,
kommunikációs gyakorlati feladat megoldása.
A képzés résztvevőinek adott támogatások:
- Képzési támogatás
- Elektronikus és papír alapú sokszorosított tananyag.
A képzés helyszíne:
Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Biharkeresztes, Hősök tere 12. sz.
Jelentkezési Határidő:
2010. április 23.
A képzés célcsoportja:
Legalább érettségivel rendelkező - a megújuló energia felhasználás bármely szintjén tervezői,
hatósági, felhasználói - érdeklődők azon csoportjai, akik kellő szintű rálátást szeretnének
elérni a témakörben.
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A képzés célja, az általános ismereteken túl a képzési programban résztvevő váljon képessé:
—

—

—

—

—

Általános és speciális energetikai ismeretek trendjeinek követésére, gazdálkodási,
gazdaságossági szemlélet elsajátítására.
A
különböző
megújuló
energiaforrások
felhasználási
lehetőségeinek,
alkalmazhatóságuk alapvető megítélésére.
Az energiagazdálkodás, az energiapolitika alapvető kérdéseknek, a trendek
átlátására.
A különböző biomassza hasznosítási lehetőségek feltérképezésre, a gyakorlati
teendők meghatározására, a biomassza hasznosításhoz kapcsolódó programokban
való aktív szakmai részvételre.
Betekintést nyer az energetika, az energiahatékonyság és az energiát érintő
világtendenciák témakörében.

Bővebb tájékoztatás és felvilágosítás:
- Városi Művelődési Ház és Könyvtár 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12. sz. Tel.: 54430-065, e-mail: bkermhaz@freemail.hu.
- Bihari Népfőiskola 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27. sz. Tel.: +36-30-758-2311,
e-mail: biharinepfoisk@freemail.hu.

Biharkeresztes, 2010. április 9.

Boros Beáta
intézményvezető
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