
Усъвършенстване 
на дигиталните 
педагогически умения 
на учителите по ПОО в 
сектора на туризма       

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Проект The ImDiPeT включва 5 партньори от 4 
европейски страни.

•  лидер : Petra Patrimonia Corsica (PPC), France

•  Institute For Training Of Personnel In 
International Organizations (ITPIO), Bulgaria

•  Profesionalna Gimnaziya po turizam «Pecho 
Semov» (PGT), Bulgaria

•  Višja Strokovna Šola Za Gostinstvo In Turizem 
Maribor (VSGT), Slovenia

•  Kuldigas Tehnologiju Un Turisma Tehnikums 
(KTTT), Latvia

КОНТАКТИ
УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА
www.imdipet-project.eu
contact@petrapatrimonia-corse.com

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НОВИНИ И НИ 
ПОСЛЕДВАЙТЕ ВЪВ ФЕЙСБУК

 https://www.facebook.com/Imdipet-
     Project-101932358837299/

Проект 2020-1-FR01-KA226-VET-095598

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето 
на настоящата публикация не представлява одобрение 
на съдържанието, което отразява гледните точки 
само на авторите и не може да се търси отговорност 
от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 
използвана за информацията, съдържаща се в нея.



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е развитието на 
дигиталните педагогически компетенции на 
учителите по туризъм в ситуацията на COVID-19.

Специфичните цели са: 

• Подкрепяне предоставянето на висококачествено 
приобщаващо дигитално образование в 
професионалната сфера. 
•      Разработване и използване на отворени 
образователни ресурси, свободен достъп до 
учебници и безплатен образователен софтуер с 
отворен код. 
•  Укрепване на сътрудничеството и създаването 
на мрежи между професионалните училища по 
туризъм.
• Подготвяне на професионалисти за 
предизвикателствата на приобщаването към 
дигиталната учебна среда. 
• Насърчаване на учителите да използват училищния 
портал за образование по време на изпълнението 
на проекта и след дейностите по проекта.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Проектът Imdipet има две целеви групи:

•  целеви потребители са учители в училища 
или центрове за професионално обучение в 
туристическия сектор

•  целеви бенефициенти са обучаващи се в 
туристическия сектор (готвач, сервитьор, 
рецепционист).

• Индиректните бенефициенти са ключови 
заинтересовани страни, като  IT компании, експерти 
в туристическия сектор, министерства, институции 
в областта на професионалното образование и др, 
...

РЕЗУЛТАТ 1
«Учебен и онлайн консултативен 
семинар за липсата на цифрови 
компетенции при преподаване 
на професионални дисциплини в 
туристическия сектор»

РЕЗУЛТАТ 2
«Развитие на иновативен образователен 
софтуер» 

РЕЗУЛТАТ 3
«Развитие на дигитална библиотека с 
отворен код»
 

КОНТЕКСТ

В образователната сфера се появиха нови 
предизвикателства поради ситуацията с Covid-19 
като частично или пълно затваряне на училища 
и преминаване към обучение от разстояние 
в електронна среда. Учителите често нямат 
необходимите знания и готовност за дигитално 
преподаване. Те трябва да адаптират съдържанието 
на материалите, да ги направят по-привлекателни 
и интерактивни, като по този начин предизвикат 
интерес у учениците и тяхното активно включване 
в процеса на обучение. Вниманието на обучаемите 
би могло да се задържи много по-успешно, ако 
учебният материал е представен по различен начин. 
Това може да се постигне чрез трансформиране на 
учебното съдържание, включително използването 
на игри като педагогически подход в процеса на 
професионално обучение в електронна среда.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 
ПРОЕКТА

Продължителност: 24 месеца, от март 2021 г. 
до февруари 2023 г 

Целта на проекта ImDiPeT е да предостави и 
разшири дигиталните педагогически компетенции  
на преподаватели и обучители в туристическия 
сектор. Компетенции, необходими за справяне 
с новите предизвикателства, за да се запази 
приобщаващият характер на обучението и да се 
осигури висококачествено дигитално образование.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 
ПОДУКТИ


