Παί(ζω), διασκεδά(ζω), σχεδιά(ζω), αποφασί(ζω) εγώ για τη (ζω)ή μου
5ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
Συμμετέχουν 95 μαθήτριες και μαθητές των τάξεων Ε΄και ΣΤ΄
Επιβλέποντες εκπαιδευτικοί : Πάνου Δημήτριος, Δημητριάδου Μανασούλα, Ευδωρίδου Ελένη,
Νικολαϊδης Αχιλλέας, Γαλανοπούλου Ελένη
Πρόσφατα, (Δεκέμβριος 2019) το Σχολείο μας εντάχθηκε στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο
«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Παράλληλα, συμμετέχοντας εδώ και αρκετά χρόνια μια ομάδα
εκπαιδευτικών του Σχολείου σε προγράμματα eTwinning αποφασίσαμε να υποβάλλουμε αίτηση για
την απονομή ετικέτας “Σχολείου eTwinning” δίνοντας έμφαση στο θέμα της Ψηφιακής Ασφάλειας.
Με πολύ μεγάλη χαρά πήραμε μήνυμα από την Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning ότι το
σχολείο μας, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, βραβεύθηκε με την «Ετικέτα Σχολείου eTwinning
2020-2021», ένα από τα 24 Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα που κατέκτησαν τη μεγάλη αυτή διάκριση:
https://www.etwinning.net/el/pub/support/2020--2021-etwinning-school-l
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Με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, το eTwinning αναγνωρίζει και επικροτεί τη συμμετοχή, τη
δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο μεμονωμένων μελών του eTwinning, αλλά και ολόκληρου του
σχολείου, όπου ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται και ενσωματώνουν το eTwinning στις πολιτικές,
την πρακτική και την επαγγελματική ανάπτυξη του σχολείου με τη στήριξη της διοίκησής του.
Τα Σχολεία eTwinning αναγνωρίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπα για το eTwinning, προάγουν
ενεργά τις αξίες και την παιδαγωγική του eTwinning, αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική
κοινότητα και διαμορφώνουν ένα δίκτυο ηγετικών σχολείων που εμπνέουν τη μελλοντική εξέλιξη της
δράσης. Επίσης, χαίρουν υψηλής προβολής σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και έχουν τη δυνατότητα να
επιδεικνύουν την Ετικέτα eTwinning που απέσπασαν στο διαφημιστικό και ενημερωτικό τους υλικό .
Τέλος, αναγνωρίζονται ως ηγέτες στην/στις:
Ψηφιακή πρακτική
Πρακτική ψηφιακής ασφάλειας
Καινοτόμες και δημιουργικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής
Προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού
Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με προσωπικό και μαθητές
Είμαστε πολύ περήφανοι που το σχολείο μας ανήκει στην Ομάδα των βραβευμένων Σχολείων
eTwinning!
Κατά το τρέχον σχολικό έτος υλοποιούμε με τις μαθήτριες και τους μαθητές μας της Ε΄ και της
ΣΤ΄τάξης μια σειρά από δράσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την
αναβάθμιση της ψηφιακής πολιτικής του Σχολείου.
Μετά από έρευνα που κάναμε ανάμεσα στους μαθητές μας με ερωτηματολόγια προσπαθήσαμε να
ανιχνεύσουμε στο σχολικό μας περιβάλλον το ποσοστό των οικογενειών που διαθέτουν Η/Υ και έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις συνήθειές τους (τρόπος χρήσης, ώρες ενασχόλησης, ενδιαφέροντα,
τρόποι προστασίας τους από κακόβουλο λογισμικό κλπ) ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω στο
θέμα της ασφάλειας. Τα παιδιά αποτύπωσαν σε γραφήματα τα ευρήματα της έρευνας με τη βοήθεια των
υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://issuu.com/877593/docs/erotimatologio_ppt.pptx

Συμμετείχαμε στην Παγκόσμια Ημέρα για το Ασφαλές Διαδίκτυο με αφίσα

και βίντεο ( https://youtu.be/Ohp_cTRhsa0)
και συνδεθήκαμε παρακολουθώντας ένα μεγάλο μέρος της εκδήλωσης στο «Νόησις».
Συνεχίζοντας τις δράσεις μας οι μαθητές μας ολοκλήρωσαν τη συγγραφή των σεναρίων και πρόλαβαν
να ολοκληρώσουν δυο μικρές ταινίες οι ίδιοι χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα για την
ασφάλεια στο διαδίκτυο με διάφορες θεματικές (εθισμός, σχολική Βία, παρενόχληση κλπ) τις οποίες
στη συνέχεια επεξεργάστηκαν χρησιμοποιώντας μια σειρά από προγράμματα επεξεργασίας ήχου και
εικόνας ενώ έγραψαν και ένα τραγούδι για την ασφάλεια στο διαδίκτυο το οποίο θα ερμήνευαν οι ίδιοι
και θα το οπτικοποιούσαν (βίντεο κλιπ) χρησιμοποιώντας πλάνα από τις ταινίες τους και εικαστικές
τους δημιουργίες
( ζωγραφιές). Δυστυχώς το κλείσιμο των Σχολείων λόγω του κορονοϊού δε μας
επέτρεψε να ολοκληρώσουμε όπως θα θέλαμε όλα όσα είχαμε σχεδιάσει. Αυτό που μένει όμως είναι η
γνώμη των παιδιών που πολλές φορές μας μετέφεραν ότι πέρασαν πολύ όμορφα και παράλληλα έμαθαν
πολλά χρήσιμα πράγματα που θα τους βοηθήσουν ώστε πάντα να νιώθουν ασφαλείς στο Διαδίκτυο.
Μέρος του υλικού που έχει ήδη παραχθεί ανέβηκε με τη βοήθεια των παιδιών στην υποσελίδα που
δημιουργήσαμε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας (http://5dim-kaval.kav.sch.gr) με τίτλο «Ασφάλεια
στο Διαδίκτυο».
https://youtu.be/L10migRBf_o
ταινία μικρού μήκους «Κάνε like στη ζωή»
https://youtu.be/nqDCcARvAlY
ταινία μικρού μήκους «Αναστασία»
Θερμές ευχαριστίες σε όλα τα παιδιά για τον ενθουσιασμό και τον ζήλο που έδειξαν, στον Διευθυντή
του Σχολείου μας κ. Αντωνόπουλο Θεόδωρο, στους γονείς για τη συνεργασία και τέλος στην ΣΕΕ 1ης
ενότητας Σχολείων ΠΕ Καβάλας κ. Βουλγαρίδου Όλγα για τη βοήθειά της, τη συμπαράστασή της και
τη θέρμη με την οποία αγκάλιασε το πρόγραμμα αυτό και μας μετέδωσε τον ενθουσιασμό της.
Πάνου Δημήτριος
Δημητριάδου Μανασούλα
Ευδωρίδου Ελένη
Νικολαϊδης Αχιλλέας
Γαλανοπούλου Ελένη

