Sammanfattning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla en högre
kvalifikationsnivå inom arborikultur - The
European Tree Technician - med den
existerande kvalificeringen till European Tree
Worker som bas.

Samarbetspartners i projektet

Lettland
Erglu arodvidusskola
(EAV- vocational school),
Parks and Gardens of Riga,
“Seeds and Plants” of Latvian State Forests,
Communal Authority of Ventspils municipality,

European Tree Technician
(ETT)

Projektet innefattar följande delar:
•

•

Att sammanfatta och specificera
nuvarande kunskap, teknologi, hälso- och
säkerhetsnormer inom arborikultur.
Att fastställa nivån på professionell
skicklighet, utbildningsprogram,
bedömning av utbildning, examination
samt ett internationellt
certifieringsprogram för European Tree
Technician

•

Att utveckla utbildningsmaterial och
lärarnas kompetens i enlighet med de nya
kvalifikationerna.

•

Att framlägga för Lettlands utbildningsoch arbetsmarknad en helt ny
kvalifikation, som överensstämmer med
europeiska villkor.

•
•

Att översätta the Euorpean Tree Worker
handbook till Lettiska språket.
Att sprida en ny kvalifikation i
utbildningssystemen och näringsgrenarna
hos de deltagande länderna och det
vidare Europeiska nätverket.

Danmark
Danish Center of Forest, Landscape and Planning
Frankrike
Centre de Formation Professionelle Forestiere
– CFPF
Storbritannien
National School of Forestry Cumbria Campus –
Newton Rigg
Sverige
Hvilans Naturbruksgymnasium
Tyskland
Working group Arboriculture within the German
Landscape Contractors Association (BGL)
Projektledare
Andris Spaile, Latvia, Erglu arodvidusskola,
EAV- vocational school
Tidsplan för projektet
Projektet pågår 02.12.2002 till 02.05.2005

www.EAC-arboriculture.com

Villkor för deltagande

Definition

En European Tree Technician
definieras som en person anställd, eller
eftersträvande anställning, på
arbetsledar- eller mellanchefsnivå, eller
som har en kontrollerande uppgift inom
arborikultur.
European Tree Technicians är kunniga i
ingrepp på och i prydnadsträd, i syfte att
bevara dem friska och säkra, med
hänsyn tagen även till kraven på
biodiversitet. Framför allt arbetar de med
utgångspunkt från de senaste rönen om
praktisk arborikultur, naturvård,
miljöskydd och arbetssäkerhet.
Deras arbetsfält kommer också att
inkludera teknisk kunskap samt
kompetens inom organisation och
kontroll.

Examen

Examen är öppen för de kandidater, som kan
visa att de har antingen:

Examen är uppdelad i följande
delar:

Ett European Tree Worker certifikat

Skriftligt prov
Det skriftliga provet består till 50%
av korta svar (tid cirka 60 min)
och till 50% av längre svar med
uppsatskaraktär (tid cirka 120
min). Denna del av provet är
övervakad, och bör inte ta längre
tid än 180 min.

eller
godkänd slutexamen i en yrkesinriktad
utbildning erkänd av the European
Arboricultural Council inom något av
områdena arborikultur, landskapsplanering,
hortikultur, trädgård eller skog
och
varit anställd under minst 3 år totalt inom ett
av ovanstående yrkesområden

Praktiska övningar inom
området trädbesiktning
Kandidaten kommer att
uppmanas att utföra en besiktning
av en grupp träd, samt utföra en
djupare besiktning av ett enstaka
träd, och ge rekommendationer
för trädvårdsåtgärder i respektive
fall. Denna övning kommer att
inkludera muntliga frågor. Provet
bör ej ta mer än 60 min.
Praktiska övningar inom
ekonomi och arbetsrättslagar
I detta prov skall kandidaten visa
att han/hon känner till, kan
analysera och värdera olika
ekonomiska och arbetsrättsliga
aspekter inom hans/hennes
uppdragsområde. Det praktiska
provet kommer att innehålla
muntliga frågor. Detta bör inte ta
mer än 180 min.

