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Заглавие Проект: Дигитално училище, Cla@ssi 2.0 

Въведение Целта на Cl@ssi 2.0 е да модифицира учебната среда чрез 

постоянно и широко използване на технологии в 

подкрепа на ежедневното преподаване. Повече от 150 

първи клас на средните училища стават 2.0 класни стаи: 

учениците и учителите разполагат с технологични и 

мултимедийни устройства, а класните стаи са 

постепенно оборудвани с устройства за връзка с 

Интернет. Този проект се изгражда с подкрепата на 

A.N.S.A.S. и мрежа от асоциирани университети, 

образователен проект за експериментиране на 

усъвършенствани методи на преподаване. 

Тип на институцията Основно училище, Сесту (Сардиния) 

Използвана методология Този клас е използвал възможността за изразяване и 

писане, предлагана от мрежата, като я използва за 

собствени нужди, на базата на „облачно изчисление“. 

Тип преподавател Учители 

Използвани инструменти Animoto и Photostory за създаване на анимации, Google 

Maps за геореферентни данни, Mindomo и xMind за 

създаване на мисловни карти, CMap за концептуални, 

Blogger и Wordpress за създаване на блогове, които 

поддържат ежедневни дейности, Wikispaces за създаване 

на споделени текстове, Googlesites за сайтове, Calaméo за 

публикуване на съдържание за различни устройства, 

YouTube за създаване на специални видео канали, Second 

Life за работа със симулации и 3D сценарии, Glogster за 

плакати, Prezi за правене на презентации, Voki и 

GoAnimate за използване на говорещи символи, Scratch 

за кратки анимации, Wordle за създаване на облаци от 

тагове, Google документи за разработване на онлайн 

проверки, Chartle и свързани диаграми, Google Earth, за 

визуализиране на 3D паметници и исторически обекти, 

Edistorm за брейнсторминг, Moodle за създаване на 

дигитални уроци, Dropbox за споделеното съхранение на 

материали. 

Основни 

предизвикателства, 

ключови фактори за успех и 

мотивация 

От използването на учебника преминаваме към 

използването на съдържание в мрежата, дигитални 

текстове, бележки, направени в клас, учебни помагала, в 

които авторското измерение на децата заема все по-

голямо място, постепенно отдалечавайки се от 
стереотипното използване на медиите. По този начин 



откриваме безбройните възможности за съставяне на 

дигитални текстове и истории. 

Изводи и препоръки С въвеждането на Cl@assi 2.0: 

• Класът работи по-добре в екип. 

• Родителите съобщават за изненадата си от факта, че 

децата им, след като вкъщи се свързват само с Facebook, 

прекарват времето си в блога на класа или в чата с 

учителите. 

Но в същото време е необходимо време, за да могат 

учителите и учениците да кажат дали тази нова 

организация е консолидирана или не. Инструментите на 

мрежата се изследват, използват и изоставят, ако не са 

ефективни за поставената цел. 

Държава Италия 
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Италианско министерство на образованието  
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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. 
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