Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania
Budownictwa Zrównoważonego

WELL AP – kurs przygotowawczy do egzaminu

Opis szkolenia:
Warsztaty WELL AP skupią się na kluczowych informacjach niezbędnych do zdania egzaminu.
Prezentacja wykorzystuje oficjalny kurs IWBI w ramach szkolenia WELL AP oraz zawiera
dodatkowe doświadczenia w zakresie egzaminów i najlepsze metody ćwiczeń.
Struktura kursu jest następująca:
1) WELL Standard – wprowadzenie
2) Szczegółowe wyjaśnienie pojęć
a) koncepcja Powietrza
b) koncepcja wody
c) koncepcja odżywiania
d) koncepcja światła
e) koncepcja Fitness
f) koncepcja Komfortu
g) koncepcja umysłu
3) Proces certyfikacji WELL od rejestracji do certyfikacji
4) WELL Administracja projektowa od formowania zespołu do WELL Assessor
5) Kluczowe fakty i jak je znaleźć w WELL Standard
6) Testowanie wskazówek i strategii
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Kurs dostarcza w sposób jasny i zwięzły niezbędnej wiedzy do przygotowania się do egzaminu
na WELL AP. Ponadto, nasze warsztaty WELL AP omawiają typy pytań zadawanych na
egzaminie, dzięki czemu dokładnie wiesz, czego i jak należy się uczyć. Prezenter przeanalizuje
przykładowe scenariusze z rzeczywistych projektów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i
zapamiętać materiał, a jednocześnie dadzą ci możliwość połączenia wiedzy z praktyką.
Najlepszym sposobem przygotowania się do jakiegokolwiek testu jest przejście przez
przykładowe pytania. Ten warsztat zawiera próbny egzamin praktyczny w klasie oraz kilka
egzaminów do sprawdzenia się w domu, które odzwierciedlają typy pytań, które zobaczycie w
teście.
W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują nasz obszerny przewodnik studyjny WELL AP, który
obejmuje najlepsze źródła materiałów szkoleniowych, co pozwala śledzić zarys przedstawiony
podczas kursu. Uczestnikom dostarczone zostaną również informacje o innych platformach
edukacyjnych w celu pogłębienia wiedzy i umożliwienia znalezienia najlepszego sposobu
przygotowania się do egzaminu.
Prowadzenie szkolenia:
Joseph Marfi, WELL Faculty, WELL AP, LEED AP BD+C
Dyrektor Zrównoważonego Projektowania i Budownictwa, Southwest USA – Turner Construction
Członek stowarzyszenia LEED International Roundtable
Ambasador Węgierskiej Rady Budowlanej
Materiały do przygotowań:
Gorąco polecamy zakup oficjalnego Przewodnika przygotowującego do egzaminu WELL AP® jako
uzupełnienia nauki pod okiem instruktora w ramach tego szkolenia! Szczegółowe informacje
można znaleźć pod następującym adresem:
https://www.wellcertified.com/content/well-ap%C2%AE-exam-preparation-guide
Rejestracja i płatność:
Możesz zarejestrować się i dokonać płatności bezpośrednio na konto bankowe:
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego,
ul. Białobrzeska 68/64, 02-325 Warszawa, NIP: 701-041-39-02
PL 65 2030 0045 1110 0000 0354 1860
Pytania:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące szkolenia, napisz do nas na adres: kontakt@oswbz.org
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