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Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne 
pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, 
in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo 
informacij, ki jih vsebuje

Izboljšanje digitalnih 
pedagoških veščin učiteljev 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v turističnem 
sektorju

PROJEKTNI PARTNERJI

V projektu ImDiPeT sodeluje 5 partnerjev iz 4 
evropskih držav. 

•  Petra Patrimonia Corsica (PPC), France

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

•  Profesionalna Gimnaziya po turizam «Pencho 
Semov» (PGT), Bulgarija

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

•  Kuldigas Tehnologiju Un Turisma Tehnikums 
(KTTT), Latviia



VSEBINA PROJEKTA

Na področju izobraževanja je pandemija Covid-19 
odprla nove izzive, kot so zaprtje šol (delno ali 
popolno) ter izvajanje izobraževalnega procesa na 
daljavo in v e-okolju. Učitelji se pogosto soočajo 
s pomanjkanjem znanj za potrebe digitalnega 
izobraževanja in poučevanja, hkrati pa se soočajo 
z izzivom, kako prilagoditi učno gradivo, da bo 
atraktivno, interaktivno in zanimivo ter bo študente 
bolj pritegnilo in vključilo v proces učenja v e-okolju. 
Če bi bilo učno gradivo predstavljeno na drugačen 
način, bi zagotovo bolj pritegnilo pozornost 
študentov. To lahko storimo tako, da preoblikujemo 
učno vsebino, vključno z igrifikacijo kot pedagoškim 
pristopom v procesu poklicnega e-izobraževanja.

CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je razvoj digitalnih pedagoških 
kompetenc učiteljev v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju v razmerah, ki jih narekuje COVID-19. 

Posebni cilji so:

• Zagotavljanje visokokakovostnega inkluzivnega 
digitalnega izobraževanja v poklicnem izobraževanju 
in usposabljanju.
•  Razvoj in uporaba prosto dostopnih izobraževalnih 
virov, prosto dostopnih učbenikov ter brezplačne in 
odprtokodne izobraževalne programske opreme.
•  Krepitev sodelovanja in mreženja med poklicnimi 
šolami s področja turizma.
•  Priprava učiteljev na izzive pravičnosti, raznolikosti 
in vključevanja v digitalno učno okolje.
• Spodbujanje učiteljev, naj med izvajanjem projekta 
in po projektnih aktivnostih uporabljajo digitalno 
učno okolje.

CILJNE SKUPINE 

Projekt ImDiPeT je namenjen predvsem dvema 
ciljnima skupinama:                                                    

•  Ciljni uporabniki so učitelji poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja s področja turizma.

•  Ciljni upravičenci so vsi vključeni v proces 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja na 
področju turizma (kuhar, natakar, hotelski receptor). 

•  Posredni upravičenci so ključni deležniki, kot so IT 
podjetja, strokovnjaki s področja turizma, ministrstva, 
institucije s področja poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja …

PROJEKT IMDIPET

Trajanje projekta: 24 mesecev, od marca 2021 do 
februarja 2023.

Cilj projekta ImDiPeT je pomagati učiteljem 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja na 
področju turizma, da pridobijo digitalne pedagoške 
kompetence, ki jih potrebujejo za uspešno soočanje 
z omenjenimi izzivi z namenom zaščititi inkluzivno 
naravo možnosti za izobraževanje ter zagotoviti 
visokokakovostno digitalno izobraževanje.

IZZIDI 

INTELEKTUALNI DOPRINOS 1
 «‘Študij in spletna posvetovalna 
delavnica o pomanjkanju digitalnih 
kompetenc na področju poučevanja v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
(na področju turizma)» 

INTELEKTUALNI DOPRINOS 2 
«Razvoj inovativne dostopne programske 
opreme za izobraževanje»        

INTELEKTUALNI DOPRINOS 3 
«Razvoj dostopne digitalne knjižnice» 


