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Zadeva Projekt: Digitalna šola, Cla@ssi 2.0 

Uvod Cilj Cla@ssi 2.0 je bil spremeniti učna okolja s pomočjo 

razširjene tehnologije, ki podpira vsakodnevno poučevanje. Več 

kot 150 dijakov prvega letnika srednje šole je bilo del učilnice 

2.0: dijaki in učitelji imajo na voljo tehnične in multimedijske 

naprave, učilnice pa so opremljene z naprednimi napravi za 

povezavo s spletom. Projekt je bil izveden s podporo A.N.S.A.S. 

in povezanimi univerzami kot izobraževalni projekt za preizkus 

naprednih izobraževalnih metod. 

Vrsta ustanove Srednja šola, Sestu (Sardinija) 

Metodologija Razred je uporabil možnost izražanja in pisanja, ki jo ponuja 

splet, za lastne potrebe v "računalništvu v oblaku ". 

Izobraževalec Učitelji  

Uporabljena orodja Animoto in Photostory za ustvarjanje animacij, Google 

zemljevidi za zemljepisne podatke, Mindomo ib xMind za 

ustvarjanje miselnih vzorcev, CMap za konceptne miselne 

vzorce, Blogger in Wordpress za pisanje blogov, ki podpirajo 

vsakodnevne aktivnosti, Wikispaces za pisanje in deljenje 

besedil, Googlesites za definicije strani, Calaméo za objavljanje 

vsebin navzkrižnih naprav, YouTube za ustvarjanje kanalov, 

Second Life za simulacije in 3D scenarije, Glogster za posterje, 

Prezi za izdelavo predstavitev, Voki in GoAnimate za uporabo 

govorečih likov, Scratch za izdelavo kratkih animacij, Wordle za 

izdelavo oblaka oznak, Google docs za spletna preverjanja, 

Chartle in druge tabele, Google Earth za spomenike in 

zgodovinske znamenitosti v 3D obliki, Edistorm za zbiranje idej, 

Moodle za ustvarjanje digitalnih razredov, Dropbox za 

shranjevanje materialov. 

Glavni izzivi, ključni dejavniki 

uspeha 

Namesto učbenikov čedalje bolj uporabljamo vsebine na spletu, 

digitalne vsebine, zapiske iz razreda, lastne izročke, kjer veliko 

mesto zavzema učiteljevo videnje otrok. Postopoma se 

umikamo od stereotipne uporabe medijev in se vedno več 

poslužujemo multimedijskega jezika. Tako odkrivamo nešteto 

možnosti za ustvarjanje digitalnih besedil in zgodb. 

Zaključki in priporočila  Po vpeljavi Cl@assi 2.0: 

• Svet razreda bo deloval kot ekipa.  



• Starši so bili presenečeni, da so njihovi otroci prej 

uporabljali le Facebook, zdaj pa so čas namenili tudi 

razrednemu blogu in kramljali z učitelji. 

Vendar pa moramo počakati vsaj nekaj časa, da učitelji in dijaki 

povedo, ali se je takšna organizacija dela prijela. Spletna orodja 

pregledamo, preizkusimo in zavržemo, če ne služijo namenu. 
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http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/piano_scuola_digitale/classi_2_0.html  

http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1765 

 

 

 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 
mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 
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