
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκληρώθηκε το φετινό Παγκόσµιο Φόρουµ  «Συνεργάτες στη Μάθηση» 

της Microsoft 

Εκπαιδευτικοί από περισσότερες από 80 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Παγκόσµιο Φόρουµ 

«Συνεργάτες στη Μάθηση» στην Πράγα 

 

Αθήνα, 6 Δεκεµβρίου 2012 – Με σηµαντικές ανακοινώσεις σχετικά µε τη δέσµευση της Microsoft 

να συνεχίσει την υποστήριξη του προγράµµατος «Συνεργάτες στη Μάθηση», αλλά και µε τη 

βράβευση των πιο καινοτόµων εκπαιδευτικών πραγµατοποιήθηκε και φέτος το ετήσιο Παγκόσµιο 

Φόρουµ «Συνεργάτες στη Μάθηση» που έλαβε χώρα στην Πράγα, από τις 28 Νοεµβρίου έως την 

1η Δεκεµβρίου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 500 από τους πιο καινοτόµους δασκάλους, 

εκπαιδευτικούς ηγέτες και κυβερνητικούς επισήµους από 80 χώρες.  

 

Από την Ελλάδα, παρευρέθηκαν στο Φόρουµ, ο εκπαιδευτικός Δηµήτρης Ράµµος από το 26ο Δηµοτικό 

Σχολείο Πειραιά, οι διευθυντές από τα συστεγαζόµενα 26ο και 29ο Δηµοτικά Σχολεία Αχαρνών, που 

αναδείχθηκαν φέτος ως Microsoft Pathfinder School, οι διευθυντές του Ελληνοαµερικανικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, που έχουν κατακτήσει το επίπεδο Microsoft 

Mentor School, ενώ συµµετείχε και Έλληνας κριτής στις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων µετά από πρόσκληση της Microsoft Corp. 

 

Η διοργάνωση του Παγκόσµιου Φόρουµ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της πρωτοβουλίας 

«Συνεργάτες στη Μάθηση» της Microsoft, η οποία έχει ως βασική αποστολή την προώθηση της 

χρήσης της τεχνολογίας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το Παγκόσµιο Φόρουµ 

φιλοξενεί κάθε χρόνο και την τελική φάση του Διαγωνισµού των Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών και του 

Προγράµµατος Πρωτοπόρων Σχολείων µε τη συµµετοχή των δασκάλων, οι οποίοι ξεχώρισαν µέσα 

από διαγωνισµούς που διοργανώθηκαν ανά χώρα, µε πάνω από 250.000 συµµετέχοντες παγκοσµίως.   

 

Κατά τη διάρκεια του φετινού Φόρουµ η Microsoft ανακοίνωσε τη δέσµευσή της να συνεχίσει να 

υποστηρίζει την εκπαίδευση µε µία πενταετή, ύψους 250 εκ. δολαρίων ανανέωση του προγράµµατος 

«Συνεργάτες στη Μάθηση», ανεβάζοντας τη συνολική επένδυση της Microsoft στο πρόγραµµα στα 

750 εκ. δολάρια σε διάστηµα 15 ετών. Η Microsoft στοχεύει στο να αναπτύξει την κοινότητα 

«Συνεργάτες στη Μάθηση»,  από τα 20 στα 75 εκατοµµύρια καθηγητών παγκοσµίως έως το 2018, 

καθώς και να συνεχίσει να προετοιµάζει τους µαθητές για τη µεταβαλλόµενη παγκόσµια αγορά 

εργασίας. Επίσης σκοπεύει να επεκτείνει το πρόγραµµα αυτό πέρα από τις 119 χώρες που 

συµµετέχουν αυτή τη στιγµή µε µια συνεχή έµφαση στην εκπαιδευτική κοινότητα, τα αναπτυσσόµενα 
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δίκτυα και επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να µοιραστούν καινοτοµίες και να µάθουν ο ένας από 

τον άλλο.  

 

Μια επιπλέον σηµαντική ανακοίνωση που έλαβε χώρα αφορούσε την ύψους 75 εκατοµµυρίων 

δολαρίων επένδυση σε δράσεις µε στόχο την εξασφάλιση της πρόσβασης στις ψηφιακές τεχνολογίες 

νέων και εκπαιδευτικών σε χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου. Η δέσµευση αυτή επισφραγίστηκε µε 

την υπογραφή µνηµονίων συνεργασίας µε τους εξής κορυφαίους ανθρωπιστικούς οργανισµούς: World 

Vision Inc., British Council, SOS Children’s Villages International, Catholic Relief Services, Plan Ltd. 

International Rescue Committee. Βασικός στόχος των συγκεκριµένων συνεργασιών θα είναι η 

εκπαίδευση των δασκάλων στις ψηφιακές τεχνολογίες και η απόκτηση από πλευράς µαθητών των 

απαραίτητων δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν στην αναζήτησης εργασίας. Η ανακοίνωση αυτή 

αποτελεί µέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας YouthSpark της Microsoft, µέσω της οποίας η εταιρία 

αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει ευκαιρίες για 300 εκατοµµύρια νέους παγκοσµίως.  

 

Το  Παγκόσµιο Φόρουµ «Συνεργάτες στη Μάθηση» ολοκληρώθηκε µε την απονοµή των 2012 Global 

Forum Educator Awards.  

 

Collaboration 
1. US – Doing business in Birmingham 
2. Singapore - Impactful Online Service Learning  
3. Germany - Creating Fairytale-Radioplays  

Knowledge building 
1. Northern Ireland – Infinity Architecture 
2. Malaysia - The Journalist,  
3. Lebanon - The Warak Warak Method 

Beyond the classroom 
1. Jordan – Glimmer of Hope 
2. Canada – little hands big world 
3. Brazil – Ecoweb 
3. UK - The Hit Squad 

Cutting edge use of ICT 
1. UK - Kodu in The Klassroom 
2. US, “LYNC”ing Distance Learning Math Classes to Blind and Visually Impaired Students 
3. Australia - Playing. Designing. Learning. Using Games and Project-Based Learning to Develop 
Creative, Innovative and Independent Learners 

Teacher as a change agent 
1. Pakistan - Aqua Crunch 
2. Nigeria – Rescue Mission 
3. Cyprus - Online and Community-Based Research on Recycling Practices 

Educators Choice 
1. Portugal - Oratio Classroom 
2. Macedonia – Fun, Education, Stop Motion Animation 
3. US – What’s up Egypt 
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Υπογραµµίζεται ότι µέσω της πρωτοβουλίας «Συνεργάτες στη Μάθηση», η οποία ξεκίνησε το 2003, 

περισσότεροι από 210 εκατοµµύρια εκπαιδευτικοί και µαθητές από 119 χώρες σε όλο τον κόσµο έχουν 

συµµετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα της εταιρίας. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να 

επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:  http://www.microsoft.com/education/ww/partners-in-

learning/Pages/global-forum-2012.aspx  

 

# # # 

 

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.  

 

-//- 

 

 

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  

 

 
 

 


