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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
     Οι ηλεκτρονικές σχολικές αδελφοποιήσεις ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της 

εκπαίδευσης, βελτιώνουν τη δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ,  ανταποκρίνονται σε 
παιδαγωγικές ανάγκες, ενισχύουν τη συνεργασία εκπαιδευτικών και µαθητών, τις 
διεπιστηµονικές προσεγγίσεις και την εξατοµίκευση της µάθησης.  

Σαν παράδειγµα καλής πρακτικής εκπαιδευτικού σχεδίου εργασίας θα παρουσιαστεί 
το etwinning πρόγραµµα “Across The Bible” (ΑΤΒ). Έχοντας ως αφετηρία το κείµενο της 
Βίβλου, το ATB έχει ως στόχο να αγγίξει διεπιστηµονικά, µε τη συνδροµή της γλώσσας, της 
τέχνης, των νέων τεχνολογιών κ.λπ., γνωστές και λιγότερο γνωστές βιβλικές διηγήσεις της 
Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης. Οι µαθητές ενθαρρύνονται για να εκφραστούν µε 
φαντασία και πρωτοτυπία, αναπτύσσοντας ένα πλήθος δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες των 
µαθητών αναδεικνύονται µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και η γλώσσα της Αγίας Γραφής 
γίνεται σύνδεσµος µαθητών και δασκάλων στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα συµµετέχει 
ενεργά σε αυτό το πρόγραµµα βελτιώνοντας την καθηµερινή διδακτική πράξη, 
αναπτύσσοντας καινοτόµες προσεγγίσεις του µαθησιακού αγαθού, ενσωµατώνοντας τις ΤΠΕ 
στα επιµέρους διδακτικά αντικείµενα, προωθώντας ταυτόχρονα το διαπολιτισµικό διάλογο 
και την αµοιβαία κατανόηση. 

 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: e-Learning, etwinning, ΤΠΕ, παιδαγωγική καινοτοµία, 

συνεργατικό περιβάλλον µάθησης, ευρωπαϊκή διάσταση εκπαίδευσης, ευρωπαϊκή διάσταση 
της θρησκευτικής αγωγής, θεολογικός λόγος 
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Ο λόγος της Αγίας Γραφής και η ευρωπαϊκή ενοποίηση 
 
Στο πλαίσιο µιας ευρωπαϊκής πολιτικής που βασίζεται στην οικονοµική και πολιτική ένωση 
των ευρωπαϊκών κρατών, παραγνωρίζεται συχνά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
γεγονός πνευµατικής σηµασίας. Οι λαοί της Ευρώπης κινούνται προς µια βαθύτερη και 
ουσιαστικότερη ενότητα µε αφετηρία την πίστη σε αυτό που θα ονοµάζαµε ευρωπαϊκό 
πνεύµα. Ταυτόχρονα είναι διάχυτη η διπλή πεποίθηση ότι υπάρχει κάτι που θα µπορούσε να 
ονοµαστεί ευρωπαϊκή ταυτότητα και ότι αυτή η ταυτότητα αξίζει να προβληθεί. Χωρίς την 
πίστη σε αυτή τη βαθύτερη ενότητα κάθε προσπάθεια οικονοµικοπολιτικής ενοποίησης είναι 
καταδικασµένη να αποτύχει. Ακόµα και αν δεχτούµε την άποψη ότι ο ελληνικός πολιτισµός 
δεν αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού, παρόλα αυτά είναι αδύνατον να µην παραδεχτούµε τη 
βαθιά επίδραση του ελληνικού λόγου ως στοχασµού για το ανθρώπινο (φιλοσοφία), ως πράξη 
πολιτικής παρέµβασης (δηµοκρατία) και ως ενεργούµενο πολιτισµού (τέχνη) στη 
διαµόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας (Πασιάς Γ., 1997, 266-267). Οι διεργασίες όµως, 
για να γίνει ο ελληνικός  λόγος Ευρώπη, είναι βαθύτατες και δέχτηκαν ισχυρές 
διαφοροποιήσεις. Ο κυριότερος παράγοντας που παρεµβάλλεται ανάµεσα στο ελληνικό 
πνεύµα και στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι ο Χριστιανισµός (Μητρ.Περγάµου 
2006, 13-29). Ο Jurgen Habermas  χαρακτηριστικά αναφέρεται στη µόνιµη  πλέον παρουσία 
των θρησκειών στις µετακοσµικές κοινωνίες (Habermas J., 2001, 13), γεγονός που µας κάνει 
να αναγνωρίσουµε τις αναντικατάστατες ανθρωπολογικές, κοινωνικές και πολιτισµικές 
λειτουργίες της χριστιανικής διδασκαλίας στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.  
 
Στο χώρο της εκπαίδευσης, ο λόγος της Αγίας Γραφής διακρίνεται για τον ανθρωποποιητικό 
του χαρακτήρα και για τη συµβολή του στην κατανόηση του υπαρξιακού βάθους της 
ιδιαίτερης θρησκευτικής παράδοσης των λαών. Ο λόγος της Αγίας Γραφής είναι, ταυτόχρονα, 
και διάλογος µε το σύγχρονο κόσµο, µε τις σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις, µε τη χρήση 
των Νέων Τεχνολογιών και µε τις κοινωνιολογικές προϋποθέσεις της αγωγής. Η χριστιανική 
διδασκαλία είναι πρόταση ζωής, ελευθερίας και πολιτισµού στη σύγχρονη πολυπολιτισµική 
Ευρώπη.  Η διδασκαλία της χριστιανικής παράδοσης είναι διδασκαλία των αξιών του 
ευρωπαϊκού πολιτισµού, ο οποίος είναι ακατανόητος χωρίς την αξιολόγηση της θρησκευτικής 
του διάστασης (∆εληκωσταντής K., 1997) και λαοί µε έντονη παραδοσιακή συνείδηση όπως 
είναι οι ευρωπαϊκοί δεν µπορούν να χάσουν εύκολα τις ιστορικές καταβολές τους 
(Μητρ.Περγάµου 2006, 13-29).  
 
Η «παιδαγωγική αµηχανία» για την οποία κάνει λόγο ο Struck (Struck P.,1966,113) µπροστά 
σε έναν κόσµο βαθύτατα πλουραλιστικό επιβάλλει αναπροσαρµογή της εκπαιδευτικής 
στοχοθεσίας. Η µυθοποίηση της διαφορετικότητας είναι εµπόδιο της γνήσιας 
διαπολιτισµικότητας, που προάγει την ειρηνική συνύπαρξη του διαφορετικού στη βάση όµως 
του «πολιτισµού της ανθρωπότητας». Μετά από µια περίοδο «ανθρωπολογικού κενού» στην 
επιστήµη της παιδαγωγικής είναι αναγκαία η επιστροφή (∆εληκωσταντής K., 2003, 231), που 
δεν αποτελεί φαινόµενο νεοβαρβαρισµού αλλά δηµιουργική σύνθεση. Γι’ αυτό το λόγο η 
χριστιανική διδασκαλία είναι ανεκτίµητη, γιατί ακριβώς διασώζει τον παιδαγωγικό 
χαρακτήρα του σχολείου και αποτελεί κριτήριο για τον προσωποκεντρικό προσανατολισµό 
του, εφόσον η αγωγή είναι εξίσου σηµαντική µε τη µετάδοση πληροφοριών και ο αξιολογικός 
προσανατολισµός τόσο αναγκαίος όσο η απόκτηση δεξιοτήτων (∆εληκωσταντής K.,1997). 
 
 
 
 
 



 3 

Η δράση eTwinning ως παιδαγωγική καινοτοµία 

 
To eTwinnning ξεκίνησε επίσηµα τον Ιανουάριο 2005 ταυτόχρονα σε 26 χώρες της Ευρώπης, 
ως η βασική δράση της πρωτοβουλίας eLearning για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Τον Ιανουάριο 2006  στις χώρες που υποστηρίζουν το eTwinning προστέθηκαν 
η Κύπρος και η Βουλγαρία και το µήνα αυτό (Οκτώβριος 2007) η Ρουµανία. Η δράση έχει 
σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει στα σχολεία της  πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης την ευκαιρία να βελτιώσουν την καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη µέσα από τη 
συνεργασία µε αντίστοιχα ιδρύµατα άλλων χωρών. Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών για την εύρυθµη συνεργασία των εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, για την εύκολη πρόσβαση στις πηγές εκπαιδευτικού υλικού και για την προώθηση 
και διάδοση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων.  
 
Η παγκοσµιοποίηση και οι νέες οικονοµικές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν τον τελευταίο 
αιώνα αναγκάζουν το παλιό βιβλιοκεντρικό και δασκαλοκεντρικό σχολείο να προσαρµοστεί 
σε νέα δεδοµένα. Οι παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες στο αίτηµα για ένα 
αποτελεσµατικότερο σχολείο προτείνουν αναδιαµόρφωση του περιβάλλοντος στην τάξη. Οι 
σύγχρονες κονστρουκτιβιστικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (constructivist approach) 
(Bruner, 1966/1990, Fennimore and Tinzmann, 1990, Åhlberg, 1993, Kearsley, 1999) δίνουν  
ιδιαίτερη έµφαση στην ενεργό συµµετοχή των µαθητών, στην οµαδοσυνεργατική προσέγγιση 
του γνωστικού αντικειµένου,  στην καθοδηγούµενη ανακάλυψη των πληροφοριών και στην 
αλληλεπίδραση µε πιο ικανούς ενήλικες ή συµµαθητές (Vigotsky L.V., 1978).  
 

Σύµφωνα µε τις νέες αυτές διδακτικές θεωρίες για το σύγχρονο σχολείο τα  προγράµµατα 
ηλεκτρονικής αδελφοποίησης eTwinning δίνουν τη δυνατότητα για: 
● εξατοµίκευση της µάθησης  
● σχεδιασµό της µαθησιακής πορείας σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες της οµάδας 
● ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
● ουσιαστικές αλλαγές του ρόλου εκπαιδευτικού  
● µετάβαση από τη µηχανική αναπαραγωγή γνώσεων στη δηµιουργική µάθηση 
● αναδιοργάνωση του µαθησιακού περιβάλλοντος.   
 
Η προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας καθιστά απαραίτητη όχι µόνο την εισαγωγή των Υπολογιστικών και 
∆ικτυακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση αλλά και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση 
(Bransford, Brown & Cocking 1999, Vosniadou, Ioannides, Dimitrakopoulou & 
Papademetriou, 2001,  Κόλλιας  Βλασσά,  & Βοσνιάδου, 2001). Ως  προς το θέµα µας, θα 
λέγαµε ότι για τα προγράµµατα eTwinning το νέο περιβάλλον µάθησης δεν εξαρτάται τόσο  
από τις δυνατότητες  χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, όσο  από την ίδια την αναδιοργάνωση  
του µαθησιακού περιβάλλοντος και από την ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιµοποιούν 
τις Νέες Τεχνολογίες, για να υποστηρίξουν παιδαγωγικούς στόχους και να ανανεώσουν 
παραδοσιακές µαθησιακές δραστηριότητες. 
 
 
Μελέτη Περίπτωσης – Across The Bible (ATB) ένα eTwinning πρόγραµµα 

 
Η ανάπτυξη του προγράµµατος είναι αποτέλεσµα προβληµατισµού και εφαρµοσµένης 
πρακτικής σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα,  µε στοιχεία καινοτόµα όπως: η 
διαθεµατική προσέγγιση του γνωστικού αντικειµένου (Αγγελάκος K., 2003), η εφαρµογή 
ερευνητικών εργασιών (projects), η διευρυµένη χρήση των δυνατοτήτων της Νέας 
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Τεχνολογίας,  η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και της µεθοδολογίας άλλων ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων (Comenius, Virtual School, Gruntdvig, Springday, κ.λπ.). Με τη µέθοδο που 
εφαρµόζεται (project) επιτυγχάνεται η διεπιστηµονική προσέγγιση του γνωστικού 
αντικειµένου µέσα από µια αρµονική σύζευξη φυσικών και ανθρωπιστικών επιστηµών 
(Ματσαγγούρας H., 1999).  
 
Σηµαντικότατη είναι η χρήση των ΤΠΕ που διευκολύνει την έρευνα, προωθεί τη συνεργασία, 
αξιοποιεί τα αποτελέσµατα του προγράµµατος και εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση στη 
γνώση στους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. Εξίσου σηµαντική είναι και η σύνδεση µε τα 
µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος, γιατί διευκολύνει τις εργασίες του προγράµµατος, 
εφόσον οι µαθητές δε χρειάζεται να διαθέσουν πολύ χρόνο για το πρόγραµµα και γιατί δίνει 
στους µαθητές  τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους από τα σχολικά µαθήµατα. 
Αυτή η διασύνδεση σχολικής γνώσης και καθηµερινής ζωής δίνει νόηµα και ενδιαφέρον στο 
µαθησιακό αγαθό και  θέτει τις βάσεις της δια βίου εκπαίδευσης (Beane J., 1997).   

Το eTwinning  πρόγραµµα  “Across The Bible” δηµιουργήθηκε  για να συµµετέχουν ενεργά 
µαθητές όλων των ηλικιών από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης και 
από σχολεία µε διαφορετικά προγράµµατα σπουδών. Κοινή βάση επικοινωνίας και 
δηµιουργικής έκφρασης είναι οι διηγήσεις της Βίβλου και µέσο επικοινωνίας και ανάδειξης 
της δουλειάς µαθητών και εκπαιδευτικών οι Νέες Τεχνολογίες. Η Αγία Γραφή αποτελεί το 
βασικό µας κείµενο για έρευνα, γνωστική και συναισθηµατική κατανόηση, δηµιουργική 
έκφραση και επικοινωνία. 

Ελπίδα όλων όσων συµµετέχουν είναι να αναδειχθεί η αξία της Αγίας Γραφής, που δεν 
αποτελεί προνόµιο ή αποκλειστικότητα µιας θρησκείας αλλά αποτελεί παγκόσµια πνευµατική 
κληρονοµιά. Η Βίβλος είναι πολύτιµη για τη σχολική ζωή, γιατί το µήνυµά της είναι επίκαιρο 
για όλους τους ανθρώπους όλων των γενεών, είναι διαθεµατικό (βάση της διαθεµατικής 
προσέγγισης είναι οι κοινές αξίες) και  επιτρέπει προσωπικές, ανεξάρτητες προσεγγίσεις µε 
κοινωνικές προεκτάσεις. 

Το πρόγραµµα ξεκίνησε σε εθνικό επίπεδο στη Γερµανία το 2003. Σήµερα αποτελεί κοινό 
πρόγραµµα 10 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από τη Γερµανία, Πορτογαλία, Εσθονία, Ρουµανία, 
Ελλάδα και Ουγγαρία  

Σκοπός του προγράµµατος είναι η αναγνώριση των αληθειών/αξιών που εµπεριέχονται στο 
κείµενο της Αγίας Γραφής και η δύναµη της γλώσσας που χρησιµοποίησαν οι ιεροί 
συγγραφείς για να αναφερθούν σε πανανθρώπινες αλήθειες. ∆ιαβάζοντας τις βιβλικές 
διηγήσεις οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε  ανθρώπους άλλων εποχών και µαθαίνουν για τον 
τρόπο ζωής και τις αξίες τους.  

Για την ανάδειξη των αποτελεσµάτων του προγράµµατος αλλά και ως χώρος σύγχρονης και 
ασύγχρονης επικοινωνίας χρησιµοποιήθηκε το twinspace (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, forum, 
chat κ.λπ.). Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό αλλά και ιστοσελίδες 
από τα σχολεία που ενεργά εµπλέκονται στο πρόγραµµα.  Έγιναν τηλεδιασκέψεις µεταξύ των 
σχολείων, οργανώθηκαν κοινές δραστηριότητες, έγιναν εκθέσεις και παρουσιάσεις από τα 
σχολεία που συµµετέχουν. Οι µαθητές έφτιαξαν το δικό τους εικονικό µουσείο µε 
φωτογραφίες και σκίτσα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί, εξασκήθηκαν στη χρήση 
προγραµµάτων για την ανάδειξη των αποτελεσµάτων των εργασιών τους. Στις ιστοσελίδες 
αναρτήθηκε εποπτικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, ηχογραφηµένες παρουσιάσεις και σειρές 
διαφανειών), που είχαν µάθει να επεξεργάζονται οι ίδιοι οι µαθητές.  



 5 

Η εξέλιξη του προγράµµατος 

Το πρόγραµµα ξεκίνησε από τις παραβολικές διηγήσεις της Καινής ∆ιαθήκης. Τα σχολεία 
επέλεξαν τις διηγήσεις που τους άγγιζαν περισσότερο και προσπάθησαν να ανακαλύψουν το 
βαθύτερο νόηµά τους. Οι µαθητές, µε τη διακριτική επέµβαση των εκπαιδευτικών, 
προσπάθησαν να εντοπίσουν το διαχρονικό µήνυµα των αγιογραφικών διηγήσεων και να 
αντιληφθούν αναλογίες στη σύγχρονη τοπική αλλά και παγκόσµια κοινότητα.   

Οι µαθητές κατέθεσαν σκέψεις και συναισθήµατα, µε τη µορφή γραπτών κειµένων, και τα 
συζήτησαν µε τους µαθητές των άλλων σχολείων. Κυρίως, όµως, δηµιούργησαν εικόνες, 
σκίτσα και κολλάζ, εφόσον βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν η καλλιέργεια πολλών 
τρόπων έκφρασης.  

 

Peter-Petersen-School Frankfurt, by pupils from the 6th class 

Οι εκπαιδευτικοί δηµιούργησαν πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των 
παραβολών χρησιµοποιώντας και αξιοποιώντας την ιδιαίτερη καλλιτεχνική παράδοση της 
χώρας τους. Αυτό το υλικό χρησιµοποιήθηκε στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς των άλλων 
σχολείων και καταγράφτηκαν οι εντυπώσεις των µαθητών από ένα διαφορετικό τρόπο 
έκφρασης. Για παράδειγµα, η χρήση των Βυζαντινών εικόνων για τη διδασκαλία των 
παραβολών εντυπωσίασε τους µαθητές της Πορτογαλίας οι οποίοι προσπάθησαν να 
«διαβάσουν» τη βυζαντινή εικόνα.  

 

Οι διηγήσεις της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης αποτελούν το κέντρο γύρω από το οποίο 

οργανώνονται όλες οι δραστηριότητες του προγράµµατος. Ο βιβλικός λόγος είναι σύµβολο που 
ανάγει στο Λόγο, και η συµβολικός χαρακτήρας του αγιογραφικού κειµένου καθιστά αυτή 
την ερµηνεία αναγωγή (Παπαπέτρου K., 77). Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα 
γόνιµος διάλογος για τη διαχρονικότητα των βιβλικών αληθειών. Χαρακτηριστικό 
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παράδειγµα ήταν οι προβληµατισµοί για την απονοµή της δικαιοσύνης µε αφορµή τη ζωή και το 
έργο του δίκαιου Σολοµών. Οι µαθητές έπρεπε να δώσουν τη δική τους λύση σε ηθικά διλήµµατα µε 

το δικό τους πάντα τρόπο έκφρασης. Οι µικροί µαθητές προτίµησαν τα χρώµατα και το σκίτσο ενώ 

οι µεγαλύτεροι τον ελεύθερο διάλογο. 

 

Ο προβληµατισµός για βαθιές θεολογικές αλήθειες, όπως είναι η πνευµατική αναγέννηση, 
µας εντυπωσίασε ως προς τα αποτελέσµατά της. Οι µικροί µαθητές εκφράστηκαν µε έναν 
ιδιαίτερο τρόπο, κατανοώντας εύστοχα το νόηµα του διαλόγου του Χριστού µε το Νικόδηµο, 
ή τη διήγηση για τον αποδιοποµπαίο τράγο, διατυπώνοντας σκέψεις για ανάλογες 
περιπτώσεις στις µέρες µας. 

  

Στην πορεία του προγράµµατος αξιοποιήθηκαν οι τοπικές θρησκευτικές παραδόσεις και 
εορτές. Χωρίς, βέβαια, να ανήκει οργανικά στην εξέλιξη του προγράµµατος, η παράδοση 
κάθε λαού ήταν χρήσιµη για τη γνωριµία και την κατανόηση του διαφορετικού. Το Πάσχα 
ήταν µια εορτή, στην οποία η διαφορετικότητα της παράδοσης µεταξύ ανατολικής και 
δυτικής Ευρώπης ήταν σαφώς εντονότερη. Οι µαθητές ζωγράφισαν, φωτογράφησαν και 
κατέγραψαν σε κείµενα τις ιδιαίτερες παραδόσεις και τα έθιµά τους. Κάποια σχολεία 
δηµιούργησαν τις δικές τους κάρτες αλλά και µικρές κατασκευές που τις έστειλαν στα άλλα 
σχολεία.  
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Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η προσπάθεια των µαθητών να ανακαλύψουν παραδόσεις άλλων 
λαών που ζουν ως µετανάστες στην Ευρώπη. Εικόνες από την Αρµενία, την Ινδία ή το 
Σουδάν ήταν µέρος των εικόνων που χρησιµοποιήθηκαν από µαθητές και εκπαιδευτικούς για 
την προσέγγιση των µειονοτικών πληθυσµών.  

    

The Pentecost- oil canvas by Alexander Sadoyan, Armenia and by Solomon Raj, India 

Σηµαντικές πτυχές της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας είναι αντικείµενο παράλληλης µελέτης. 
Μνηµεία, όπως το Shalom-House της Γερµανίας, διδάσκουν την ειρηνική συνύπαρξη και 
αµοιβαία κατανόηση των διαφορετικών θρησκειών στην Ευρώπη. Το Shalom – House, 
άλλοτε συναγωγή των Εβραίων και σήµερα χριστιανικός ναός, στον οποίο έχουν πρόσβαση 
και Ιουδαίοι, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την τελευταία ρατσιστική θρησκευτική δίωξη 
ετεροθρήσκων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 

 

Τhe dome-cross of the Shalom-House in Schönebeck on the River Elbe, Germany. Because of the special history 

of the building the cross is created as a cross with four Stars of David. 
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Πιο επίκαιρη από ποτέ η ανάληψη πρωτοβουλιών από τα σχολεία για τη διάσωση του 
πλανήτη. Αφετηρία και πάλι η Αγία Γραφή και η διήγηση της δηµιουργίας του κόσµου και 
στόχος η αναθεώρηση θρησκευτικών ιδεών και κοσµολογικών αντιλήψεων (Ζηζιούλας I., 
1995). Ο άνθρωπος αναλαµβάνει τον κόσµο όχι ως ιδιοκτήτης αλλά ως διαχειριστής του κατά 
το πρότυπο του δηµιουργού του. Όλα τα σχολεία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα έδωσαν 
τη δική τους σφραγίδα στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, φυτεύοντας δέντρα, 
δηµιουργώντας αφίσες, κολλάζ, συµµετέχοντας γενικά σε κάθε είδους πρωτοβουλίες που 
αφορούσαν το στενό ή το ευρύτερο περιβάλλον.  

  

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι µαθητές παρουσίασαν τα αποτελέσµατα του 
προγράµµατός τους στην τοπική κοινωνία αλλά και στους ευρωπαίους εταίρους µε τη 
συνδροµή των Νέων Τεχνολογιών. 

  

Η αξιολόγηση του προγράµµατος γίνεται σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος µε  
κριτήρια:   
 
α) το βαθµό επίτευξης των στόχων (γνωστικοί, αξιακοί κ.λπ.) 
 β) τη µαθητοκεντρικότητα της διαδικασίας,  
γ) τη διαδραστικότητα,  
δ) το ενδιαφέρον των µαθητών και εκπαιδευτικών, 
 ε) την εξατοµίκευση της µάθησης,  
στ΄) την αποτελεσµατική χρήση του διαδικτύου,  
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ζ) τη δυνατότητα επέκτασης και αξιοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν,  
θ) την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση του µαθησιακού αντικειµένου, 
 ι) τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των επιµορφούµενων και αξιολόγησης της µαθησιακής 
πορείας   
κ) την αποτελεσµατική χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
  
Αντί Επιλόγου 
 
Η βιβλική αντίληψη ότι ο κόσµος υπάρχει χάριν του ανθρώπου προτάσσει την πρωταρχική 
έννοια της ελευθερίας του προσώπου, µια ελευθερία που δεν ταυτίζει το πρόσωπο µε την 
αυτοσυνειδησία του υποκειµένου αλλά µε την έξοδο από το εγώ και τη συνάντηση µε το Εσύ. 
Στο δίλληµα ατοµικότητα ή συλλογικότητα η χριστιανική διδασκαλία προτάσσει την 
κοινωνικότητα (Μητρ.Περγάµου 2006, 13-29) και δίνει το κέντρο γύρω από το οποίο µπορεί 
να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση. Τα νέα ευρωπαϊκά προγράµµατα eTwinning 
προάγουν την παιδαγωγική καινοτοµία, καλλιεργούν πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης 
και  ενισχύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Προγράµµατα, όπως το Across The Bible, 
αποτελούν παραδείγµατα καλής πρακτικής στο χώρο των νέων αυτών παιδαγωγικών 
κατευθύνσεων, ενώ ταυτόχρονα προωθούν την επαναξιολόγηση του ρόλου της θρησκείας και 
των αναντικατάστατων λειτουργιών της.  
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