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Program: Erasmus+
Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i
wymiany dobrych praktyk
Typ akcji: Partnerstwa strategiczne w sektorze
kształcenie i szkolenia zawodowe

TEMATY
Rozpoznawalność, przejrzystość,
certyfikacja
Instytucje Poprawy Jakości i/lub metod
(w tym rozwój szkolnictwa)
Nowe innowacyjne programy kształcenia/
metody edukacyjne/rozwój kursów
szkoleniowych

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej.Projekt lub
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich
autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

WIĘCEJ INFORMACJI
http://www.eduforest.eu/
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE #qualityforest

QUALITYFOREST

Propozycja nowego standardu
zawodowego zawierającego wszystkie
kompetencje Europejskiego Certyfikatu
Pił Łańcuchowych

PODSUMOWANIE
Celem projektu jest opracowanie nowych kwalifikacji
zawodowych zawierających wszystkie kompetencje
Europejskiego Certyfikatu Pił Łańcuchowych (ECC).
Propozycja ma powstać przy współpracy wybranych
członków EFESC (Belgii, Francji i Hiszpanii) oraz krajów
w niej nie zrzeszonych (Bułgarii, Polski, Słowenii oraz
Portugalii) przy wsparciu ośrodków szkoleniowych
oraz innych organizacji partnerskich.

KONTAKTY I PARTNERZY

BUŁGARIA
UNIVERSITY OF FORESTRY

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

Petar Antov
p.antov@ltu.bg
POLSKA
SZCZECINSKA SZKOLA WYZSZA
COLLEGIUM BALTICUM
Maria Bitel

CELE I ZAŁOŻENIA

m.bitel@cb.szczecin.pl

Spełnić zapotrzebowanie branży, a ponadto:

Esperanza Rodríguez

• zredukować liczbę wypadków, w tym ofiar
śmiertelnych

esperanza.rodriguez@gencat.cat

• zredukować koszty osobiste i ekonomiczne związane
z wypadkami

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
FRANCJA

• polepszyć oraz rozszerzyć umiejętności pilarzy oraz
ich efektywność w miejscu pracy

CENTRE FORESTIER DE LA RÉGION
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

• zwiększyć mobilności pilarzy i poszerzyć ich
możliwości zatrudnienia w zasięgu europejskim

Christian Salvignol

• zwiększyć i poszerzyć dostęp do istniejącej oferty
szkoleń oraz standardów oceny
• promować i zachęcać do uczenia się przez całe życie
oraz do ciągłego rozwoju zawodowego

salvignol@centre-forestier.org

BELGIA

• polepszyć przejrzystość i rozpoznawalność
umiejętności i kwalifikacji w Europie
Christine Verecken

OCZEKIWANE REZULTATY

christine.verecken@lne.vlaanderen.be

• O1 - standard zawodowy
• O2 – przewodnik dobrych praktyk

SŁOWENIA

PORTUGALIA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
FLORESTAIS, AGRÍCOLAS E DO AMBIENTE
Pedro Ramos
geral@anefa.pt

Jurij Beguš
Jurij.Begus@zgs.si

Partnerzy stowarzyszeni:

