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ZAKAJ S.T.R.E.E.T.?
Da bi ustvarili nov strokovni profil - strokovnjak na področju trajnostne mobilnosti in turizma, ki 
pozna tržne trende in priložnosti za gospodarsko rast, lokalni socialni razvoj in zaposlovanje.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Kandidati so mladi, med 20 in 35 let, in niso zaposleni. Imeti morajo dokončano srednjo šolo ali uni-
verzitetno diplomo z željo po pridobivanju novih kompetenc s področja trajnostne mobilnosti in turiz-
ma, panog, ki se stalno razvijata.
Za sodelovanje v projektu je potrebno znanje iz angleškega jezika (najmanj B1 – CEFR European 
Common Framework or Reference) in biti državljan ene izmed partnerskih držav v projektu (Italija, 
Avstrija, Velika Britanija in Slovenija) ali rezident ene izmed občin, ki so članice združenja Alpine Pearls. 

PODROBNOSTI
Številka projekta: 
2015 – 1 – IT01 – KA202 – 004761
Proračun: 343.510 EUR

URNIK
Datum začetka: 1. 9. 2015
Datum zaključka: 31. 08. 2018
Trajanje: 36 mesecev

TEME
Mobilnost in transport• 
Lokalni razvoj• 
Usposabljanje in podjetništvo• 

ERASMUS+

Ključni ukrep:
Sodelovanje za inovacije in 
izmenjavo primerov dobrih praks
Ukrep:
Strateško partnerstva na 
področju izobraževanja in 
usposabljanja
Call: 
2015



NaDaLjeVaLNi tečaj
Med tistimi, ki bodo zaključili osnovni tečaj in bodo uspešno opravili teste, bo imelo 21 študentov možnost izobraževanje nadgraditi v nadalje-
valnem tečaju s študijskimi obiski po tujini. Tekom vsakega študijskega obiska bodo udeleženci nadaljevalnega tečaja spoznali poseben vidik 
trajnostne mobilnosti, prometa in turizma. Vsi tisti, ki bodo uspešno zaključili nadaljevalni tečaj, bodo pridobili certifikat »strokovnjak na področju 
trajnostne mobilnosti in turizma«. Obiski bodo trajali po en teden (5 dni + 2 dni za potovanje), in sicer:

OSNOVNi tečaj
Na osnovnem tečaju bodo udeleženci pridobili kompetence s področja 
osnovnega upravljanja mobilnosti. Tečaj bo potekal med 1. marcem 
2017 in 25. aprilom 2017 preko spletne učilnice (www.streetpro-
ject.eu). Tečaj vsebuje deset video predavanj (vsak približno 30 
min) v angleškem jeziku. Vsakemu video predavanju sledi kratek test 
iz naslednjih vsebin:

Trajnostna mobilnost1. 
Evropska zakonodaja s področja upravljanja mobilnosti2. 
Partnerjev nacionalni kontekst: zakoni in strokovni profili na po-3. 
dročju upravljanja mobilnosti
Manager za mobilnost: interdisciplinarni profil4. 
5. Kompetence in tehnike prometnih sistemov: integrirani pro-5. 

metni sistemi, različni načini transporta
Komunikacijske zmožnosti, marketinške veščine, socialne mreže6. 
Prostorsko načrtovanje in ekonomske prednosti, ki izhajajo iz pa-7. 
metnega in integriranega načrtovanja mobilnosti
Delovni proces: gradnja povezovalnih omrežij (poznavanje tere-8. 
na), opravljanje storitev (diseminacija, nove rešitve, idr.)
CPS – Celostna prometna strategija: orodja za razvoj in implemen-9. 
tacijo mobilnostnih načrtov
Timsko delo in reševanje problemskih nalog10. 

Med udeleženci osnovnega tečaja bo skozi posebne intervjuje izbranih 
21 študentov, ki bodo lahko tečaj nadaljevali na nivoju nadaljevalnega 
tečaja. Ta bo vključeval štiri študijske obiske v tujini, ki bodo financiran 
iz sredstev projekta (t. j. potovanja, namestitev in izobraževanje). 

Naši tečaji

Odprtje spletne učilnice za osnovni tečaj1. marec 2017

NaSLeDNji KORaKi

Več informacij na: www.streetproject.eu         Poiščite nas tudi na Facebooku: www.facebook.com/erasmusStReet/

Mednarodni delovni sestanek v Werfenwengu 
(Avstrija).4. in 5. april 2017
Zaprtje spletne učilnice za osnovni tečaj30. april 2017

Maj – junij 2017

Vsebina publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske komisije. Za vsebino odgovarjajo avtorji.

Izbor udeležencev za nadaljevalni tečaj s štu-
dijskimi obiski

London z okolico 
(Velika Britanija)

18. do 22. september 2017
• Werfenweng 

Werfenweng 
(avstrija)

16. do 20. oktober 2017

Bled 
(Slovenija)

7. do 11. november 2017

torino z okolico 
(italija)

marec 2018


