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Το Λανίτειο Γυμνάσιο στο πλαίσιο προώθησης της ευρωπαϊκής του διάστασης, έχει 

δημιουργήσει μια στρατηγική σύμπραξη (Erasmus +) που ακούει στο όνομα School Web 

Radio. Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα είναι λοιπόν μια συνεργασία και δικτύωση μεταξύ 

τριών ευρωπαϊκών σχολείων που περιγράφει τη δέσμευσή μας να χρησιμοποιήσουμε 

τη  δημιουργικότητα, καινοτομία και καλλιτεχνική έκφραση με τρόπο που να επιδιώκει την 

εμπλοκή μαθητών/τριων σε δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με ευρωπαϊκές αξίες 

με στόχο να αποκτήσουν κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες 

που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, μέσω της προαγωγής των δημοκρατικών 

αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης των 

διακρίσεων, καθώς και της ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνία. Στόχος όλων είναι η 

ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της απόκτησης δεξιοτήτων εξοικείωσης με τα μέσα 

επικοινωνίας, ιδίως με τη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έτσι 

ώστε να αναπτυχθούν αντιστάσεις μεταξύ μαθητών/τριων, σε κάθε μορφής διακρίσεις και 

προσηλυτισμό, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και 

κοινωνικής ευαισθησίας στο πλαίσιο ανάπτυξης αντιρατσιστικής κουλτούρας, στην 

αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών μέσα από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την 

αποδόμηση στερεοτύπων και επιφανειακών συναισθηματισμών και την ενίσχυση της 

αναστοχαστικής διαδικασίας σε θέματα συμπεριφορών. 

 
Επίσης, μαθητές και μαθήτριες μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος, 

καλούνται να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες που θα 

τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές, ενστερνιζόμενοι αξίες που 

αφορούν στην ατομική και συλλογική ευθύνη απέναντι στην αντιμετώπιση της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Με όχημα την προστασία του 

περιβάλλοντος, επιδιώκεται ταυτόχρονα η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της 

υγιούς διαβίωσης, της οικονομικής ευρωστίας, της δικαιοσύνης, της ορθολογιστικής 

διαχείρισης των φυσικών πόρων. Με τρόπο πρακτικό, όλοι οι συμμετέχοντες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία θα αντιληφθούν ότι η αειφόρος ανάπτυξη δεν είναι μια θεωρητική 

έννοια στον χώρο του ιδεατού, αλλά αποτελεί μία δυναμική διαδικασία με συγκεκριμένο 

περιεχόμενο. Θα αναζητηθούν πρακτικές και εφαρμογές οι οποίες μπορούν να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων και θα γίνει προσπάθεια να δίνονται ιδέες, 

πιθανές απαντήσεις και λύσεις σε αδιέξοδες καταστάσεις τόσο των σχολείων αλλά και της 

κοινότητας. 



 http://www.swebradio.eu/ 

 https://twitter.com/ErasmusRadio 

 erasmuswebradio@gmail.com 

 https://padlet.com/erasmuswebradio/yliej09u7b4r 

 http://iek-patras.ach.sch.gr/openeclass/openeclass/courses/WEB_RADIO101/ 
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