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VEČ INFORMACIJ
http://www.eduforest.eu/

Program: Erasmus+
Ključni ukrep: Sodelovanje pri uvajanju novosti
in izmenjavi dobrih praks.
Vrsta ukrepa: Strateško partnerstvo pri poklicnem
izobraževanju in usposabljanju.

TEME
Prepoznavnost, preglednost, certificiranje

Ustanove in/ali metode za izboljšanje
kakovosti (vključno s razvojem šol)

Novi inovativni učni načrti/ metode
izobraževanja/razvoj oblik usposabljanja

DRUŽABNA OMREŽJA: #qualityforest

QualityForest
Predlog nove poklicne kvalifikacije,
ki vključuje vse prvine evropskega
certifikata za delo z motorno žago

POVZETEK
Namen projekta je razvoj in oblikovanje predloga
nove poklicne kvalifikacije, ki vključuje vse prvine
evropskega certifikata za delo z motorno žago
(European Chainsaw Certificate - ECC). Pri njegovi
pripravi sodelujejo nekatere članice Evropskega
sveta za gozdarstvo in okolje (EFESC) iz Belgije,
Francije in Španije ter novi partnerji iz Bolgarije,
Poljske, Portugalske in Slovenije, podpirajo pa ga tudi
nekatere organizacije in centri za izobraževanje in
usposabljanje, ki v projektu sodelujejo kot pridruženi
partnerji.

KONTAKTI IN partnerJI

BOLGARIJA
University of Forestry

ŠPANIJA
FOREST SCIENCE AND TECHNOLOGY
CENTRE OF CATALONIA
Rosa M. Ricart
rosa.ricart@ctfc.cat

Petar Antov
p.antov@ltu.bg
POLJSKA
Szczecinska Szkola Wyzsza
Collegium Balticum
Maria Bitel
m.bitel@cb.szczecin.pl

Esperanza Rodríguez

USMERITVE IN CILJI
Zadostiti kadrovskim potrebam
gozdne proizvodnje ter
• zmanjšanje števila nesreč in smrtnih žrtev pri
izvajanju gozdnih del,
• zmanjšanje stroškov, povezanih z nesrečami pri
delu,
• izboljšati usposobljenost in učinkovitost delavcev
sekačev na delovnem mestu,
• povečati mobilnost in zaposljivost delavcev po celi
Evropi,
• izboljšati in razširiti izvajanje obstoječega
poklicnega usposabljanja in standarda
ocenjevanja,
• spodbujati in promovirati vseživljenjsko učenje,
• spodbujati stalni strokovni razvoj ter
• izboljšati preglednost in prepoznavnost znanj,
usposobljenosti in kvalifikacij v Evropi.

PRIČAKOVANI REZULTATI
• O1 – poklicni standard
• O2 – priročnik za učenje in ocenjevanje

esperanza.rodriguez@gencat.cat

SLOVENIJA
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

FRANCIJA
Centre Forestier de la région
Provence Alpes CÔte d’Azur

Jurij Beguš
Jurij.Begus@zgs.si

Christian Salvignol
salvignol@centre-forestier.org

BELGIJA

Christine Verecken
christine.verecken@lne.vlaanderen.be

PORTUGALSKA
Associação Nacional das Empresas
Florestais, Agrícolas e do Ambiente
Pedro Ramos
geral@anefa.pt
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