
 

 

 

Nazwa Projekt: Cyfrowa Szkoła, Cla@ssi 2.0 

(Project: Digital School, Cla@ssi 2.0) 

Wprowadzenie Celem Cl @ ssi 2.0 jest modyfikacja środowiska uczenia się 

poprzez stałe i powszechne stosowanie technologii 

wspierających codzienne nauczanie. Ponad 150 klas pierwszych 

szkół średnich stało się salami dydaktycznymi 2.0: uczniowie i 

nauczyciele dysponują urządzeniami technologicznymi i 

multimedialnymi, a sale lekcyjne są stopniowo wyposażane w 

urządzenia umożliwiające podłączenie do Internetu. Ten projekt 

powstał przy wsparciu organizacji A.N.S.A.S. oraz sieci 

powiązanych uniwersytetów. Jest to  projekt edukacyjny mający 

na celu eksperymentowanie z zaawansowanymi cyfrowymi 

metodami nauczania. 

Rodzaj zaangażowanej 

instytucji / poziom 

Kształcenia 

Szkoły średnie w Sestu Sardynia, Włochy 

Nazwa zastosowanej 

metodologii 

Klasy skorzystały z możliwości wypowiadania się i pisania, jakie 

oferują usługi sieciowe wykorzystując ją na własne potrzeby, 

zgodnie z logiką „przetwarzania w chmurze”. 

Rodzaj prowadzącego zajęcia Nauczyciele 

Używane narzędzie / 

narzędzia 

Wykorzystano m.in. Animoto i Photostory do tworzenia 

animacji, mapy Google do tworzenia danych georeferencyjnych, 

Mindomo i xMind do tworzenia map myśli, CMap do tworzenia 

map koncepcyjnych, Blogger i Wordpress do tworzenia blogów 

obsługujących codzienne czynności, Wikispaces do tworzenia 

wspólnych tekstów, Witryny Google do definiowania witryn, 

Calaméo do publikacji treści między urządzeniami, YouTube do 

tworzenia dedykowanych kanałów wideo, Second Life do pracy z 

symulacjami i scenariuszami 3D, Glogster do tworzenia 

plakatów, Prezi do tworzenia prezentacji nielinearnych, Voki i 

GoAnimate do używania rozmów postacie, Scratch do krótkich 

animacji, Wordle do tworzenia chmur tagów, Dokumenty 

Google do tworzenia czeków online, Chartle i powiązane 

wykresy, Google Earth do oglądania zabytków 3D i miejsc 

historycznych, Edistorm do burzy mózgów, Moodle do 

tworzenia klas cyfrowych, Dropbox dla wspólne 

przechowywanie materiałów. 

Główne wyzwania, kluczowe 

cele i czynniki  

W projekcie założono odejście od korzystania z klasycznego 

podręcznika na rzecz korzystania z treści w sieci, tekstów 

cyfrowych, notatek zrobionych na zajęciach, samodzielnie 
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przygotowanych materiałów informacyjnych, w których wymiar 

autora podręcznika zajmują same dzieci. W projekcie 

odchodzono od prezentacji mediów na rzecz budowania i 

tworzenia nowego kontentu przez najmłodszych. W ten sposób 

odkrywamy niezliczone możliwości kompilacji cyfrowych 

tekstów i historii. 

Wyciągnięte wnioski i 

zalecenia 

Wraz z wprowadzeniem Cl @ assi 2.0: 

• Społeczność klasy bardziej skupia się na pracy zespołowej. 

• Rodzice zgłaszają swoje zdziwienie widząć że ich dzieci, które 

wcześniej wykorzystywały komputery tylko do korzystania z 

Facebooka, spędzają czas na blogu klasy lub na czacie z 

nauczycielami ucząc się. 

W trakcie projektu badane są m.in. aspekty konsolidacji klasy i 

przydatności proponowanych narzędzi do zakładanego celu.  

Kraj Włochy 

Nazwa instytucji / centrum 

edukacyjnego 

Włoskie Ministerstwo Edukacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które 
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


