
	  
  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Διάκριση ελληνικών σχολείων στο  

Παγκόσµιο Πρόγραµµα Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft 

Η οµάδα των συστεγαζόµενων του 26ου και 29ου Δηµοτικών Σχολείων Αχαρνών και τα 

Εκπαιδευτήρια Δούκα αναδείχθηκαν ως Pathfinder και Mentor School αντίστοιχα, µαζί µε 99 

σχολεία από 50 χώρες 

 

Αθήνα, Δευτέρα 3 Σεπτεµβρίου 2012 – Για ακόµη µία χρονιά η Ελλάδα ανέδειξε την έφεσή της στην 

καινοτοµία κατακτώντας παγκόσµιες διακρίσεις στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Προγράµµατος 

Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft. Συγκεκριµένα, η οµάδα των συστεγαζόµενων 26ου και 29ου 

Δηµοτικών Σχολείων Αχαρνών, που βρίσκονται στο Ολυµπιακό Χωριό, αναδείχθηκαν ως Microsoft 

Pathfinder School, ενώ τα Εκπαιδευτήρια Δούκα επιλέχθηκαν ως Microsoft Mentor School, για το 

σχολικό έτος 2012-2013, µαζί µε συνολικά 99 σχολεία από περισσότερες από 50 χώρες. Παράλληλα ως 

επιβράβευση της συνεχιζόµενης πρωτοπορίας του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 

συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η δράση του ως Mentor School. 

 

Η ανάδειξη της οµάδας των συστεγαζόµενων του 26ο και 29ο Δηµοτικών Σχολείων Αχαρνών σε 

Microsoft Pathfinder School αποτελεί την πρώτη επιβράβευση ελληνικών δηµόσιων σχολείων, για την 

επιτυχή ενσωµάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας. Επισηµαίνεται ότι τα 

συγκεκριµένα σχολεία είναι δύο συστεγαζόµενα δηµοτικά σχολεία, που συνεργάζονται µε κοινούς στόχους 

και όραµα, ενώ έχουν ενταχθεί πιλοτικά στο πρόγραµµα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας του 

Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ, λόγω των χαµηλών εκπαιδευτικών και 

κοινωνικοοικονοµικών δεικτών της περιοχής τους. Τα αποτελέσµατα που έχει φέρει η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών στα σχολεία αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, καθώς η διευρυµένη χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογικών εργαλείων έχει συµβάλει στη γεφύρωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ανάπτυξη της 

δηµιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των µαθητών, αλλά και στην ανέλιξη ενός κοινωνικά και 

συναισθηµατικά υγιούς περιβάλλοντος. Κατακτώντας τη διάκριση αυτή, τα σχολεία αποκτούν τη 

δυνατότητα συµµετοχής στο Παγκόσµιο Φόρουµ Συνεργατών στη Μάθηση της Microsoft, που θα διεξαχθεί 

στην Πράγα τον προσεχή Νοέµβριο, στο πλαίσιο του οποίου θα υπάρχει δυνατότητα δικτύωσης, 

συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών µε κορυφαίους εκπαιδευτικούς ανά τον κόσµο. 

Παράλληλα, οι εκπρόσωποί τους θα έχουν την ευκαιρία να µοιραστούν τις γνώσεις και τη µεθοδολογία τους 

µε νέα Pathfinder Schools, συµµετέχοντας στην οµάδα mentorship. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν σε εργαλεία 

της Microsoft και θα παρακολουθήσουν σεµινάρια για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 

τεχνογνωσίας. 
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Με αφορµή την παραπάνω διάκριση, ο  Δρ. Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος διευθυντής του 26ου και ο κ. 

Φώτιος Ε. Περρής διευθυντής του 29ου Δηµοτικού Σχολείου Αχαρνών δήλωσαν: «Η επιλογή των 

σχολείων µας ως Microsoft Innovative Pathfinder School µας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς συµµετέχουµε σε 

µια παγκόσµια κοινότητα µάθησης και δηµιουργίας, στην οποία αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές µας 

πρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί µας, που υπηρετούν συνειδητά τη δηµόσια εκπαίδευση και παρόλο που έχουν 

υποστεί τις επιπτώσεις τις κρίσης, έχουν τη δύναµη να συνεργάζονται και να δηµιουργούν σε ένα πλαίσιο 

που ενισχύει την ανάληψη καινοτοµικών δράσεων. Αυτή η διάκριση είναι ένα σηµαντικό κίνητρο για όλους 

µας, ώστε να συνεχίσουµε και να βελτιώσουµε την εκπαιδευτική µας πορεία πάντα µε την υποστήριξη των 

συνεργατών µας στην Microsoft Hellas και στο Πρόγραµµα Συνεργάτες στην Μάθηση». 

  

Στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Προγράµµατος Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft τα 

Εκπαιδευτήρια Δούκα αναδείχθηκαν ανάµεσα στα σχολεία µε καινοτοµίες παγκοσµίου ενδιαφέροντος, 

στην ανώτατη βαθµίδα του προγράµµατος και αποδέχτηκαν την πρόσκληση να συµµετέχουν στο Mentor 

School. Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα έχοντας συµπεριληφθεί στα Pathfinder Schools για το 2011, είχαν 

πρόσβαση σε ειδικά σεµινάρια και εκπαίδευση, από ειδικούς και από εκπαιδευτικούς µε εµπειρία σε σχολεία 

που έχουν ανέλθει στη βαθµίδα Microsoft Mentor School. Επίσης, έλαβαν µέρος στο Παγκόσµιο Φόρουµ 

Συνεργατών στη Μάθηση της Microsoft στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, όπου αντάλλαξαν γνώσεις και εµπειρίες 

µε διακεκριµένους εκπαιδευτικούς σχολείων από όλο τον κόσµο. 

 

Εκ µέρους του διακριθέντος σχολείου, ο κ. Κωνσταντίνος Ι. Δούκας, Διευθύνων Σύµβουλος και 

Διευθυντής Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, ανέφερε: «Οι προσπάθειες που καταβάλουµε όλοι 

µαζί στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, για την υλοποίηση του «Σχολείου του Μέλλοντος», ενός σχολείου πιο 

δηµιουργικού, ευχάριστου, χρήσιµου και αποτελεσµατικού, αποφέρουν σηµαντικές Ελληνικές και Διεθνείς 

διακρίσεις, αλλά κυρίως εκπληκτικά αποτελέσµατα στην σχολική ζωή των µαθητών µας. Οι µαθητές µας 

βιώνουν ένα σχολείο εστιασµένο στις εξατοµικευµένες ανάγκες τους που παράλληλα τους βοηθάει να 

δηµιουργήσουν ικανότητες του 21ου αιώνα, επενδύοντας όχι µόνο στην γνώση αλλά παράλληλα σε 

δεξιότητες και πάνω από όλα σε ανθρώπινες αξίες. Η φιλοσοφία µας για «ανοιχτές πόρτες» και η ανταλλαγή 

εµπειριών µε άλλα σχολεία της Ελλάδος και του εξωτερικού είχε  ως φυσικό  επακόλουθο να αποδεχτούµε 

την πρόσκληση από το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft να συµµετέχουµε στο 

υψηλότερο επίπεδό του,  ως Mentor Innovative School. Αισθανόµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την τιµή 

που µας έγινε µε την απόδοση της διάκρισης αυτής και η ουσιαστική και εξαιρετική συνεργασία που έχουµε 

µε το επιτελείο των ανθρώπων στα γραφεία της Microsoft Hellas, σε όλα τα επίπεδα, µας δίνει την ώθηση 

να συνεχίσουµε τις προσπάθειές µας για Ανάπτυξη και Καινοτοµία στο χώρο της εκπαίδευσης.  Τέλος, να 

τονίσω ότι είµαστε ανοιχτοί σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας µας, και όχι µόνο, για να 

µοιραστούµε τις εµπειρίες και τις γνώσεις µας, για ένα καλύτερο µέλλον των παιδιών µας». 

 

Ο καθηγητής κ. Ιωάννης Καζάζης, µέλος του Δ.Σ. του Ελληνοαµερικάνικου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύµατος, το οποίο ολοκλήρωσε µε πλήρη επιτυχία το πρώτο έτος του ως Microsoft Mentor School, 

το 2011 και συνεχίζει για δεύτερο έτος το πρόγραµµα, µε αφορµή την περσινή διάκριση, δήλωσε: «Η πείρα 
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της περασµένης χρονιάς δηµιουργεί έναν κοινό παρονοµαστή καινοτοµίας, τον οποίο θα προβάλουµε ως 

mentor school στα νέα σχολεία, την επόµενη χρονιά. Ταυτόχρονα θα συµπυκνώσουµε την πείρα που έχει 

αποκτήσει το Ε.Ε.Ι. σε διδακτικά σενάρια και θα την θέσουµε σε διαβούλευση για την µετεξέλιξη τους, 

βοηθώντας έτσι ουσιαστικά την Ελληνική Εκπαίδευση συνολικά να αποκτήσει πείρα στην εκπόνηση όντως 

καινοτόµων διδακτικών σεναρίων». 

 

Οι παραπάνω διακρίσεις αποτελούν µέρος αξιολόγησης που υλοποιείται στο πλαίσιο του παγκόσµιου 

Προγράµµατος Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία της 

εταιρίας, «Microsoft Συνεργάτες στη Μάθηση». Βασικός στόχος του Προγράµµατος Πρωτοπόρων Σχολείων 

είναι να βοηθήσει τα σχολεία που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών µοντέλων και 

εργαλείων, καθώς και τη δηµιουργία ενός δικτύου συνεργασίας µεταξύ των σχολείων. Τα σχολεία µπορούν 

να ενταχθούν στο Παγκόσµιο Πρόγραµµα «Συνεργάτες στη Μάθηση» και να επωφεληθούν από τις παροχές 

του, έχοντας δυνατότητα συµµετοχής στα τρία επίπεδα του προγράµµατος: (1) στην Παγκόσµια Κοινότητα 

Πρωτοπόρων Σχολείων, στην οποία µπορεί να συµµετάσχει κάθε σχολείο, µέσα από µια απλή εγγραφή στο 

Δίκτυο Συνεργατών στη Μάθηση, (2) στο Πρόγραµµα Pathfinder Πρωτοπόρων Σχολείων, στο οποίο 

λαµβάνουν µέρος όσα σχολεία έχουν υποβάλει αίτηση στο Δίκτυο Συνεργατών στη Μάθηση και έχουν 

επιλεχθεί ως πρωτοπόρα από ανεξάρτητη επιτροπή και (3) στο Πρόγραµµα Mentor Πρωτοπόρων Σχολείων, 

στο  οποίο η συµµετοχή προϋποθέτει πρόσκληση από το κεντρικό Δίκτυο Συνεργατών στη Μάθηση, εφόσον 

το σχολείο έχει επιδείξει σηµαντικές επιδόσεις όσον αφορά την εξέλιξή του, αλλά και τη διάθεσή του να 

ανταλλάσει τις γνώσεις και εµπειρίες του. 

  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα Πρωτοπόρων Σχολείων και την ευρύτερη πρωτοβουλία 

«Συνεργάτες στην Μάθηση» είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα www.partnersinlearning.gr    

 

  

# # # 

 

Σχετικά µε τη Microsoft 

Η Microsoft (Nasdaq "MSFT"), η οποία ιδρύθηκε το 1975, είναι η κορυφαία εταιρεία λογισµικού, υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων 

παγκοσµίως. Όλα τα προϊόντα Microsoft® έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό να διευρύνουν τις ατοµικές και επιχειρηµατικές δυνατότητες. 

Πληροφορίες για τη Microsoft βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.microsoft.com/hellas   

 

To Τµήµα Customer and Partner Experience αποτελεί ένα ζωντανό κανάλι επικοινωνίας της εταιρείας, µε πολλά και διαφορετικά 

ακροατήρια που χρησιµοποιούν τα προϊόντα της. Στόχος του Τµήµατος είναι η ικανοποίηση των πελατών, µέσα από την συνεχή 

βελτίωση των τεχνολογικών υποδοµών και των υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση: www.microsoft.com/hellas/cpe.   

 

Microsoft είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corp.στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Άλλα ονόµατα προϊόντων 

και υπηρεσιών είναι εµπορικά σήµατα των εταιρειών που τα διαθέτουν. Τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο έγγραφο 

εξυπηρετούν ενηµερωτικούς σκοπούς και µόνο.  
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Πληροφορίες για συντάκτες 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την κ. Λία Κοµνηνού, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων, 

Microsoft Ελλάς (211-1206000), email: liakom@microsoft.com, και την κ. Αγάπη Παλιεράκη,  Politics (210-6839703/4), e-mail:  

agapi.palieraki@politicspr.gr  

 


