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Priročnik
za razvoj interaktivnih doživetij dediščine
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- Eric Hoffer

“V času sprememb učenci
podedujejo zemljo.”



initiator of Tourism 4.0 Partnership

D
n

ev
n

i r
e

d



4

Nagrade

European Cultural Tourism Network Awards:

• Digitalno inoviranje kulturne dediščini v Sloveniji
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
– 2021 (2. mesto

• Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine
(Turizem Ljubljana) – 2022 (3. mesto)

Slovenia Unique Experiences:

• Polet v usnjarno Evrope (Zavod za turizem
Šaleške doline)

• Skrivnosti potopljenih vasi (Zavod za turizem
Šaleške doline)

• Mojster Plečnik (Turizem Ljubljana)

BIG SEE Tourism Award 2022:

• Polet v usnjarno Evrope (Zavod za turizem
Šaleške doline)

• Skrivnosti potopljenih vasi (Zavod za turizem
Šaleške doline)

Top 100 Destination Sustainability Stories

• Digitalno inoviranje Plečnikove dediščine
(Turizem Ljubljana)



Cilj projekta je
o podpreti inovacije v sektorju kulturnega turizma
o izboljšanje digitalnih in izkustvenih veščin kulturnih in turističnih strokovnjakov

kar vodi k ustvarjanju novih digitalnih turističnih izkušenj kulturne dediščine in novih občinstev
za kulturno dediščino.

INSITES je projekt s področja kulturne dediščine, financiran iz programa Erasmus+.
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Projekt INSITES združuje
strokovno znanje sedmih
projektnih partnerjev:
● Akmi iz Grčije
● Arctur iz Slovenije
● Banbridge District

Enterprises iz Severne
Irske

● Destination Makers iz
Italije

● EUEI iz Danske
● Momentum iz Irske
● Občina Trabzon Ortahisar

iz Turčije



Učitelji/trenerji
na področju turizma, podjetništva, zgodovine in dediščine

Študenti
turizma

Odločevalci

Mladi

Skrbniki kulturne dediščine –
skupine kulturne dediščine
/skupnosti

Ciljne skupine

Skrbniki kulturne de
diščine –
majhna podjetja t
urizma/dediščine

Strokovnjaki s področja kulturne 
dediščine (muzejsko osebje, itd.)



Priročnik za aktivno 
vzajemno učenje (primeri 
najboljših praks digitalnega 
kulturnega turizma po vsej 
Evropi)

MOOC (digitalna izobraževalna točka) 

Zbirka tehnoloških orodij za 
digitalno kulturno dediščino
(nizkocenovna digitalna
orodja)

Odprti izobraževalni viri o 

obogatenih izkušnjah

kulturne dediščine 

(brezplačni, odprtokodni in 

večjezični učni paket)

INSITES viri



Večjezični odprti učni viri



Primeri dobrih praks



Zbirka tehnoloških orodij 



Spletne strani projektnih partnerjev: 

● Destination Makers: www.destination-
makers.com

● ARCTUR: www.arctur.si
● Banbridge District Enterprises Ltd: 

www.bdelonline.com
● Momentum marketing services Ltd.: 

www.momentumconsulting.ie
● European E-learning Institute: www.euei.dk
● Trabzon Ortahisar Belediyesi: 

www.trabzonortahisar.bel.tr
● Akmi Anonimi Ekpaideftiki Etaria: www.iek-

akmi.gr

Sledite nam!

●Spletna stran projekta Insites: www.insitesproject.eu

●Insites na Facebooku: https://www.facebook.com/InsitesProject

http://www.destination-makers.com/
http://www.arctur.si/
http://www.bdelonline.com/
http://www.momentumconsulting.ie/
http://www.euei.dk/
http://www.trabzonortahisar.bel.tr/
http://www.iek-akmi.gr/
http://www.insitesproject.eu
https://www.facebook.com/InsitesProject

